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SAMENVATTING 

De groei en de verdamping van druppels in een gas/damp-mengsel is bestudeerd in 

een expansiebuis. Allereerst is nagegaan in hoeverre de expansie adiabatisch is. 

Gekeken is naar de grenslaagdikte tijdens de expansie. Het bleek dat met de 

aanwezige interferometrische methode de grenslaaggroei niet te volgen viel als gevolg 

van systematische afwijkingen en een grote onzekerheid in de metingen. Daarom is 

getracht de grenslaagontwikkeling te visualiseren door middel van een 

veld-interferometer, gecombineerd met een hoge-snelheids-camera. De hieruit 

verkregen resultaten tonen dat de grenslaag turbulent wordt en laten een goede 

voorspelling zien van de grenslaagdikte door de grenslaagtheorie van von Kármán. 

Mogelijk gaan op den duur de grenslagen aan de vensters van de opstelling een rol 

spelen in de interpretatie van de grenslaagdikte. 

Het bleek dat de toestand van de nevel experimenteel goed kan worden vastgelegd 

met behulp van de aanwezige meetmethoden. Na een expansie is de 

verzadigingsverhouding x groter dan één. Ten gevolge van condensatie nadert x ten 

slotte de waarde één. Schokgolven veroorzaken een sterke onderverzadigde toestand 

ten gevolge waarvan de druppels verdampen. De karakteristieke relaxatietijden voor 

verdamping van de druppels stemmen goed overeen met de tijden die volgen uit de 

exacte theorie van Gyarmathy voor een groot bereik van de onderverzadiging 

(5·10-3 <x< 0,2). 
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l.INLEIDING 

Een mengsel bestaande uit gas, damp en druppels wordt een nevel genoemd. Een 

nevel wordt dynamisch en thermodynamisch sterk heinvloed door 

niet-evenwichtsgedrag. Gas en damp kunnen snelle veranderingen, zoals bijvoorbeeld 

een snelle expansie of schokcompressie, volgen, terwijl de druppels deze snelle 

veranderingen niet direct kunnen volgen. Als gevolg van de grote latente warmte en 

massatraagheid van de druppels volgen de druppels de veranderingen vertraagd. Dit 

geeft een toestand van niet-evenwicht tussen de druppels en het gas/damp-mengsel. 

Deze niet-evenwichtssituatie geeft, afhankelijk van de gecreëerde toestand, 

aanleiding tot het ontstaan of verdwijnen van druppels. Dit gebeurt met specifieke 

relaxatietijden voor impuls-, warmte- en massaoverdracht tussen de druppels en de 

gasvormige componenten. In de Vakgroep Transportfysica worden nevelvorming en 

-verdamping onderzocht om aan de hand hiervan modellen te ontwikkelen voor 

druppelgroei en druppel verdamping. 

Hoewel dit onderzoek in eerste instantie fundamenteel van karakter is, liggen er 

ook meer praktische toepassingen aan het onderzoek ten grondslag. De NAM en de 

Gasunie zijn geïnteresseerd in het voorkomen van condensatie van (componenten van) 

aardgas tijdens het transport. Bij het productieproces van aardgas wordt condensaat 

verwijderd. Druppelsgewijze condensatie en verdamping zijn daarbij van belang. 

Nevels spelen ook een rol in de meteorologie waar wolken en mist meer of minder 

dichte nevels zijn. Tenslotte kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het ontstaan van 

pluimen boven koeltorens van electriciteitscentrales of het condenseren van gassen in 

warmtewisselaars. In al de hierboven genoemde voorbeelden is het van belang de 

modellen te kennen die het ontstaan, voorkomen en verdwijnen van nevels 

beschrijven. 

Naast het hierboven genoemde belang om de modellen te kennen die de 

druppelgroei beschrijven kan ook worden onderzocht wat het effect van niet-lineaire 

golven in een nevel is. Dit is van belang bij ongelukken van gastankers of 

gastransportleidingen waarbij explosies kunnen voorkomen, of golfpatronen welke 

ontstaan in stoomturbines of verbrandingsmotoren. 

Het in dit verslag beschreven onderzoek heeft betrekking op de condensatie van 

water in een mengsel van waterdamp en stikstofgas en het vervolgens weer verdampen 

van de druppels. In de afgelopen jaren is bij het onderzoek de aandacht vooral gericht 
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geweest op het ontwikkelen van meetmethoden en het onderzoeken van delen van de 

theorie. In dit verslag zullen meer complete metingen worden getoond en zal worden 

nagegaan of in de experimentele opstelling aan de in de theorie gebruikte aannamen 

wordt voldaan. 
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2EXPE~ENTELEOPZET 

§ 2.1 inleiding 

Het principe van het experiment is dat eerst een nevel wordt gevormd door een 

waterdamp/stikstof-mengsel adiabatisch af te koelen en dat vervolgens door midddel 

van een schokgolf de neveldruppels worden verdampt. In figuur 2.1 staat het verloop 

van het experiment schematisch weergegeven voor de toestand van de damp. Het 

stikstofgas speelt de rol van "drager" en speelt in figuur 2.1 geen rol. De kromme cc in 

figuur 2.1 is de 

i 
Pv vloeistof 

A 

Pv · • · · · · · · · ·-

D 

Pee 

gas 

T ) 

Figuur 2.1. Schematische weergave van het verloop van het experiment 

evenwichtsdamplijn volgen de vergelijking van Clausius-Clapeyron. Linksboven 

bevindt het medium zich in de vloeistoffase, rechtsonder in de gasfase. Op de kromme 

zijn de gasvormige- en vloeibare component beide aanwezig en in evenwicht met 

elkaar. 

Uitgaande van een evenwichtstoestand A met uitsluitend gasvormige damp 

ondergaat deze, samen met het stikstofgas, een adiabatisch reversibele, dat is een 
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isentrope, expansie naar toestand B. Wanneer de expansie diep genoeg is zal de 

evenwichtsdamplijn cc worden gepasseerd. In principe zou op deze lijn condensatie 

kunnen plaatsvinden, maar vanwege de korte tijdsschaal van de expansie heeft de 

damp geen tijd om te condenseren. In toestand B bestaat er nog geen vloeistof en is er 

sprake van oververzadiging. Deze toestand wordt gekarakteriseerd door middel van de 

verzadigingsverhouding x= Pv(T)/Pcc(T). Dus in punt B geldt Xb>l. De damp zal 

door (gedeeltelijke) condensatie een evenwichtstoestand C op de kromme cc bereiken. 

Na het ontstaan van de nevel (C) loopt een schokgolf door de nevel. Dit veroorzaakt 

een instantane verandering van de toestand van het gas. De damp bereikt toestand D. 

De druppels hebben deze zeer snelle veranderingen niet kunnen volgen. Het gevolg is 

een onderverzadiging van de toestand na de schok wat resulteert in een 

niet~venwichtssituatie. De druppels verdampen tot toestand E bereikt is. Punt E 

kan zowel in het dampgebied liggen als op de evenwichtsdamplijn. 

De beschrijving van de processen B-tC en C-tD-tE is doel van het in hoofdstuk 1 

genoemde onderzoek. 

§ 2.2 opstelling en vulprocedure 

§ !.!.1 opsteUing 

De experimenten vinden plaats in een schokbuisopstelling, welke schematisch 

staat afgebeeld in figuur 2.2. De opstelling kan ruwweg in drie delen worden verdeeld; 

een hogedruksectie (HDS), een meetsectie (MS) en een vacuümruimte (VR). De delen 

worden van elkaar gescheiden door middel van polyester membranen met een dikte 

van 30 of 50 J.LID., afuankelijk van de gewenste schoksterkte. De membranen rusten 

tegen kruisdraden met daarop Kanthal weerstandsdraad (0,1 mm) en kunnen 

onafuankelijk van elkaar door electrische verhitting worden doorgebrand. De 

vacuümruimte heeft een volume van 0,4 ma. De hogedruk-en meetsecties bestaan uit 

vierkante vernikkelde stalen buizen met een doorsnede van 0,1x0,1 m2. De lengten van 

de HDS en de MS bedragen 4 meter respectievelijk 12,80 meter. 

Evenwijdig aan de MS bevindt zich een retourleiding welke via kranen K 11 K2 en 

Ka in verbinding staat met de meetsectie. In de retourleiding bevindt zich een kraan 

KR met aan weerszijden daarvan verbindingen naar twee circulatiepompjes (Verder, 

typenummers N035.1.2.AN18 en N735.l.AN18, CP 1 respectievelijk CP2.). Tussen de 

pompjes Cp 1 en CP2 en kraan K2 bevindt zich een NiCr-draad in de leidingen welke 
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VR 
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Figuur 2.2. Schematische weergave van de opstelling. Zowel het meetgedeelte 

als het vulsysteem zijn aangegeven. 

door verhitting condensatiekernen (Cr20 3, ordegrootte straal 15 nm [VER86]) kan 

inbrengen. 

Op 85 cm afstand van de vacuümruimte bevindt zich een drukopnemer (Druck 

PDCR 810) P d welke wordt gebruikt om de opname van de signalen te starten. Op 

5,90 meter afstand van de HDS bevindt zich een opstelling om de dichtheid van het 

gas in de MS te meten (MZI) en op 6,26 meter afstand van de HDS bevindt zich een 

opstelling om de druppelgrootte te bepalen (3A-lichtextinctie). Op deze twee plaatsen 

bevinden zich Piëzo-electische drukopnemers P 1 en P 2 ( Kistier 603B) die zeer snelle 

drukveranderingen kunnen registreren. V oor de vacuümruimte bevindt zich een 

diafragma dat de diepte van de expansie bepaalt. De initiële dampdruk en 

gastemperatuur worden gemeten met een gecombineerde vochtigheids- en 

temperatuurmeter RH (Vaisala Humicap HMP 124B [BRA89]) in de retourleiding. 
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§ !.!.! wlprocedure 

Een voorwaarde voor een goed verloop van het experiment is het ontstaan van 

een homogene nevel. De vulprocedure is daarom van groot belang. Het vullen van de 

opstelling moet leiden tot een zo homogeen mogelijk gemengd mengsel en vereist 

daarom speciale aandacht. 

De drie ruimten HDZ, MS en VR worden geëvacueerd. Vacuümruimte VR blijft 

tijdens het vullen vacuüm, terwijl de HDS wordt gevuld met stikstofgas of, indien 

voor de te bereiken schoksterkte noodzakelijk, waterstofgas via kraan KH. De 

meetsectie MS wordt gevuld met waterdamp via kraan KW tot de dampdruk 80 a 

90% bedraagt van de verzadigingsdampdruk. Kraan KW wordt gesloten en via kraan 

KD wordt gedoseerd stikstofgas ingelaten. Het doseren is noodzakelijk om een zo goed 

mogelijke menging te verkrijgen. Dit wordt bereikt door middel van "choking" 

waarbij een maximale impuls en een minimale massa wordt toegevoerd. Wanneer de 

druk in de MS één bar bedraagt wordt het inlaten van stikstofgas gestaakt. Kranen 

KD en KR worden gesloten en de circulatiepompen CP 1 en CP 2 worden gestart. 

Hierbij wordt het mengsel door kranen K1 en Ka aangezogen uit de MS, turbulent 

gemengd en via kraan K2 temgebracht in de MS. Het mengen wordt uitgebreid 

beschreven in het verslag van Braun [BRA89]. Het rondpompen duurt 10 minuten 

waarbij in de laatste 5 minuten door verhitting van de Ni Cr-draad condensatiekernen 

worden toegevoerd [WIT89]. De pompen worden gestopt en kranen Kh K2 en Ka 

worden gesloten. In de buis bevindt zich nu een goed homogeen mengsel, waarna het 

experiment kan worden gestart. 

§ !.!.9. dichtheidsbepaling door middelvan interferometrie 

De dichtheid van het gas in de meetsectie wordt gemeten met een 

Mach-Zehnder-Interferometer. Deze interferometer is schematisch weergegeven in 

figuur 2.3. Lineair gepolariseerd licht van een 5 mW BeNe-laser (Spectra Physics 120) 

wordt door een halfdoorlatende spiegel gesplitst in een referentiebundel en een 

meetbundel die door de meetsectie loopt. De werking van de Mach-Zehnder

Interferometer (MZI) is gebaseerd op de afhankelijkheid van de brekingsindex n van 

de dichtheid p van een gas. Bij betrekkelijk lage dichtheden is er een lineair verband 

tussen n en p: 
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HeNe-LASER 

À 
4 -PLAATJE 

REFERENTIEBUNDEL 

MEETBUNDEL 

MEETSECTIE 

DETECTOR 

Figuur 2.3. Schematische weergave van de Mach-Zehnde1'-lnterferometer. 

n-1 = K.·p (2.1) 

onder de voorwaarde 

n-1( 1 (2.2). 

Omdat de optische weglengte door een gas en de brekingsindex van dat gas op hun 

beurt evenredig zijn met elkaar introduceert een dichtheidsverandering in de 

meetsectie een optisch weglengteverschil tussen een referentiebundel en een 

meetbundel door dat gas. Het faseverschil !::J.cp tussen de twee bundels dat daardoor 

ontstaat is 

2•7f•l A 
!::J.cp =-x-· K· LJ.P (2.3). 

Hierin is l de doorlopen lengte van de meetsectie, À de golflengte van het gebruikte 

licht en ó.p de dichtheidsverandering van het gas in de meetsectie. De constante Kuit 

(2.1) en (2.3) is de Gladstone-Dale-constante van het gas, ook wel specifieke 

brekingsindex genoemd. V oor stikstofgas bij À = 632,8 nm is K bepaald op 
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(2,395 :1: 0,005) .lQ-4 m3/kg (appendix A). 

De MZI is een optisch systeem waarmee de verschillen in optische weglengte 

tussen de meet- en referentiebundel kunnen worden gemeten. De meet- en 

referentiebundel interfereren op de tweede halfdoorlatende spiegel. Door plaatsing van 

een fÀ-plaatje in de referentiebundel en twee polarisatoren, onder een hoek van 45o 

ten opzicht van de polarisatierichting van de laser, voor de respectievelijke detectoren 

zijn de signalen die op de detectoren vallen t ?r in fase verschoven. Hierdoor is het 

mogelijk zowel de grootte als de richting van de dichtheidsveranderingen van het gas 

te bepalen [VRI83], [G0087]. 

Omdat druk en dichtheid van het gas als functie van de tijd bekend zijn kan met 

behulp van de ideale gaswet de temperatuur van het gas op ieder tijdstip worden 

berekend. Gezien de snelheid van het experiment ( < 100 ms) zijn alternatieve 

methoden om de temperatuur te bepalen te traag en/ of onnauwkeurig. 

Met een punt-MZI kan de dichtheidsverandering over een schokgolf alleen 

worden bepaald wanneer de bundel scheef invalt ten opzichte van het schokfront. 

Door Gaassens et al. zijn hierover metingen gepubliceerd. De gemeten 

dichtheidsverandering bleek goed overeen te stemmen met de theoretische 

verandering [G0085]. Bij de huidige metingen wordt de dichtheidssprong over de 

schokgolfuitsluitend bepaald uit de theorie. 

§ !.! . ../. deeUjesgroottebepaling door middelvan lichteztinctie. 

§ 2.1Lt,1. mie-theorie 

De intensiteit van een monochromatische lichtbundel neemt af door verstrooiing 

en absorptie wanneer deze een nevel doorloopt. De intensiteitsarname is afhankelijk 

van de druppelgrootte en het aantal druppels en voldoet aan de wet van 

Lambert-Beer: 

I= Io·e(-/3· ij 

waarin I: bundelvermogen na het doorlopen van de nevel over lengtel 

10: ingestraald bundelvermogen 

l : doorlopen lengte door de nevel 

8 

(2.4) 



{J: extinctiecoëfficiënt; {J = nd ·?r· rà · Q met 

nd: druppelconcentratie in de nevel 

rd : druppelstraal 

Q(rd),n): relatieve werkzame doorsnede 

n : brekingsindex 

In het algemeen is een nevel echter polydispers. Dit wil zeggen dat de nevel 

bestaat uit druppels van verschillende afmetingen. De druppelgrootteverdeling wordt 

vaak weergegeven met de zogenoemde ZOLD-functie (Zeroth Order Lognormal 

Distribution) [KER69]: 

waarin 

N(r) _ 1 ·ex [ -[ln{r~m)J _ f2] 
- f·rm·J(2·7r) p f• 2 

E : relatieve spreidingsbreedte 

rm: modale druppelstraal (m). 

(2.5) 

Om een polydisperse nevel te karakteriseren is het nodig om nd, rm en E te kennen. 

Vanwege het polydisperse karakter (2.5) van de druppelgrootte verandert nu ook de 

extinctiecoëfficiënt {3: 

(2.6). 

Hierin is 1r· <r2. Q> de gemiddelde extinctiecoëfficiënt van één druppel. Q is de 

relatieve werkzame doorsnede en kan met behulp van de Mie-theorie [BOH83], 

[HOR86] worden berekend voor sferische druppels. De transmissie door een 

polydisperse nevel wordt gegeven door 

zodat er nu drie onbekende parameters zijn: nd,rm en E. Q is echter ook afhankelijk van 

de golflengte (figuur 2.4). De dispersiecoëfficiënt Pij, gedefinieerd als 

a .. -~·- <r2. i> 
1-'lJ - • - <r . ·> 

J J 
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3 

Q 2 

0 10 20 30 40 50 

2n 
T 

60 

Figuur 2 ... { De relatieve werkzame doorsnede voor een sferische waterdruppel 

in stikstof, afhankelijkheid van druppelstraal en golflengte. 

met f3ï de gemiddelde extinctiecoëfficiënt voor golflengte Ai, is alleen afhankelijk van 

de modale straal rm en de relatieve spreidingsbreedte E. Wanneer nu drie golflengten, 

A1, A2 en As, worden gebruikt kunnen twee onafhankelijke dispersiecoëfficiënten /312 en 

fls2 bepaald worden waaruit rm en E berekend kunnen worden. Dit is gerealiseerd door 

Smolders et al. wat voor waterdruppels in stikstofleidt tot figuur 2.5 waarin {312 is 

uitgezet tegen fls2 en waarbij een druppelgrootteverdeling volgens de ZOLD-functie 

(2.5) is aangenomen [SM089] 

Als rm en E bekend zijn kan uit (2.6) de druppelconcentratie nd worden berekend 

en wordt de massa van de druppels per volumeelement, de druppeldichtheid Pd, 

berekend uit 

(2.9). 

Pl is de dichtheid van de druppel, in dit geval water (pt=997 kg/m3) en~· 1r· <r3> is 

het gemiddelde volume van één druppel. 
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0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 

f3t2 

Figuur 2. 5. Relatie tussen de dispersiecoefficienten {312 en {332, de modale 

druppelstraal rm en de relatieve spreidingsbreedte E voor een 

ZOLD-functie. 

§ 2.2.4.2. 9>.- lichtextinctie-opstelling 

De opstelling waarmee de in de vorige paragraaf beschreven 3-gol:O.engte

lichtextinctiemeting wordt verricht is schematisch weergegeven in figuur 2.6. In 

werkelijkheid lopen de laserbundels boven elkaar. De afstand tussen twee laserbundels 

bedraagt circa 7 mm. Als lichtbronnen worden drie lasers gebruikt; twee BeNe-lasers 

(Spectra Physics model120, 5 mW) met golflengten van 632,8 nm respectievelijk 1152 

nm en een diodelaser (Philips N55CQL), golflengte 807 nm. Omdat deze laatste laser 

een brede bundel heeft wordt de bundeldiameter verkleind met behulp van een 

beamcompressor [THE89] om daardoor een puntmeting te benaderen. 

Elke laserbundel wordt door een bundelsplitser in een referentie- en een 

transmissiebundel gesplitst. De intensiteiten van de 632,8 en 807 nm laserbundels 

worden gemeten met Telefunken BPW34 fotodioden en van de 1152 nm laserbundel 
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met EG&G YAG-100 fotodioden. Alle fotodioden hebben regelbare versterkers. Van 

de lichtbundels afkomstig van de BeNe-lasers worden de referentiesignalen gemeten 

omdat deze lasers last hebben van 50 Hz fluctuaties (ongeveer 2%). De 

referentiebundel van de 807 nm laser wordt in de praktijk niet gebruikt omdat deze 

laser zeer stabiel is (de fluctuatie is kleiner dan 0,1%). De sluiters worden vlak voor 

het passeren van de expansiegolf geopend. Hierdoor worden twee intensiteitniveau's 

vastgelegd, 0% (sluiter dicht) en 100% (sluiter open). De fotodioden zullen, buiten het 

licht van de hoofdbundel, ook strooilicht van de druppels in de schokbuis detecteren. 

Om dit te beperken is een lens, gevolgd door een pinhole voor elke fotodiode geplaatst. 

Het 

HeNe-LASER 
632,8 nm 

DIODELASER 807 nm IJ r- r- HeNe-LASER 1152 nm 

' ' 

BEAMCO MPRESSOR :_-: REFERENTIE 
.. _ -..l 

'- r h I 
' I 

L pi ~SLUITER 
SLUITER= -

MEETSECTIE 

/ '' < LENS 

-- -- -- PINHOLE 
FOTODIODE 

BUNDELS 

Figuur 2. 6. Schematische weergave van de 9>.-lichtextinctieropstelling. De 

laserbundels lopen in werkelijkheid boven elkaar. 

pinhole met een diameter van 1 mm bevindt zich in het brandpunt van de lens. Dit 

komt overeen met een openingshoek van de strooikegel van 1/300 rad. Om 

interferentie aan de vensters te voorkomen lopen de transmissiebundels niet precies 

horizontaal door de meetsectie. De reflecties worden op deze wijze ruimtelijk 

gescheiden van de hoofdbundel en weggevangen met de diafragma's achter de 

meetsectie 
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§ !.9. het verloop van het experiment 

Het verloop van het experiment staat schematisch weergegeven in een 

x-t-diagram, figuur 2. 7. Hierbij is verondersteld dat er geen waterdamp aanwezig is in 

de meetsectie (zie voor experimenten met waterdamp hoofdstuk 4). Op 

observatieplaats M wordt de druk gemeten als functie van de tijd met als resultaat het 

~<---x 

t4 
ts 

t3 

t2 
t1 

~---A~------~M--------~ 

1 

~<--- Pm 

B. 

Figuur 2. 7. Weergave van het verloop van het experiment. a) ~t-diagram 

behorende bij het experiment. b) Gemeten drukverloop ter plaatse 

Min de buis tijdens het experiment. 

druksignaal in figuur 2. 7.b. Op tijdstip t=O s wordt het membraan bij de 

vacuümruimte doorgebrand. Het gas in de meetsectie expandeert daarop naar de 

vacuümruim te. Deze expansie plant zich met een eindige snelheid, de geluidssnelheid, 

voort en loopt daarom als een golf van rechts naar links door de meetsectie. Het gevolg 

is een expansiewaaier (tussen de lijnen a en binfiguur 2.7) vanuit het punt (x,t) = 

(0,0) [TH072]. Lijn a is het front van de golf, lijn b markeert het einde van de 
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expansie. Als gevolg van de eindige voortplantingssnelheid van de golf zal de 

expansiegolf pas na tijdstipt 1 ter plaatse van M worden gemeten. Op het tijdstip t=n 

reflecteert "golf a" aan het nog gesloten membraan bij de hogedruksectie. Op tijdstip 

t=ru reflecteert "golf b" aan ditzelfde membraan. Het gevolg is een tweede expansie, 

nu lopend in tegengestelde richting, welke op tijdstip t=t 3 plaats M bereikt. Achter de 

tweede expansie is de snelheid van het gas gelijk aan nul. 

Wanneer op tijdstip t=ts het membraan bij de hogedruksectie wordt doorgebrand 

ontstaat een naar rechts lopende schokgolf die in het x-t-diagram wordt voorgesteld 

door lijn S [TH072]. In de hogedruksectie zelf ontstaat een expansiewaaier. Deze is 

voor het experiment niet van belang. Op tijdstip t=t4 komt de schokgolf voorbij het 

observatiepunt M. De tijdschaal van het experiment is zodanig dat als typische tijd 

tussen t=t 1 en t=t4 50 à 70 ms kan worden genomen en voor de tijdschaal na de schok 

ongeveer 20 ms. Het totale experiment duurt minder dan 100 ms. De expansies zoals 

hierboven besproken zijn de in § 2.1 genoemde insentrope expansies. Als een gas 

isentroop expandeert en in een toestand van thermodynamisch evenwicht blijft, dan is 

het voldoende een van de grootheden druk, dichtheid of temperatuur te meten om de 

toestand van het gas te bepalen. Voor de isentrope expansie van een perfect gas gelden 

de volgende relaties [TH072]: 

E._ = [e_] 'Y = [T ] 1/( -y-1) 
Po Po TO (2.10). 

Index 0 geeft hierin de toestand voor de expansie weer. 'Y is de verhouding van de 

soortelijke warmten Cp en Cv bij constante druk respectievelijk constant volume. 

De toestand van een gas die door middel van schokcompressie kan worden bereikt 

voldoet aan de ééndimensionale wetten van behoud van massa, impuls en energie over 

de schokgolf. Door de snelheid van het gas hieruit te elimineren wordt de zogenaamde 

Rankine-Hugoniot-kromme of schokadiabaat in een toestandsdiagram verkregen. 

Voor een perfect gas komt dit neer op het volgende verband tussen druk en dichtheid 

na de schok voor gegeven druk en dichtheid voor de schok [TH072]: 

A A A 

(p-po)(1/p+1/p) = 2·(i-io) (2.11), 

waarbij i de enthalpie is. De index 0 geeft de toestand voor de schok weer en de 

toestand na de schok. 
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§ !! . .j. condities in de opstelling 

In de vorige paragraaf is aangenomen dat de expansie isentroop is. Tijdens een 

expansie in de buis zullen echter thermische grenslagen gevormd worden tussen de 

wand en de adiabatische kern, het gebied in de meetsectie waar de expansie wel als 

adiabatisch beschouwd kan worden (figuur 2.8). In de grenslaag vindt 

warmteuitwisseling plaats tussen het gas in de buis en de omgeving. Het adiabatische 

karakter van de expansie, en de ruimtelijke uniformiteit van het gas/ damp-mengsel 

kunnen beiden worden gekwantificeerd met behulp van de verhouding van een 

grenslaagdikte 8 en de buisdiameter l. De preciese definities en afspraken worden 

gegeven in hoofdstuk 3. 

Twand Tadiabatisch 

8 : grenslaag 

Figuur 2. 8. Schematische weergave van het ontstaan van thermische 

grenslag en. 
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3 GRENSLAGEN 

§ 3.1 grenslaagtheorie 

§ 9.1.1laminaire grenslagen 

Bij het opstellen van een model voor de grenslaagontwikkeling worden de 

volgende aannamen gemaakt: 

a) De dichtheidsverandering in de grenslaag is beperkt: 

met T w de temperatuur aan de wand en T ad de temperatuur in de adiabatische 

kern. 

b) Er is gelijkvormigheid tussen de temperatuur- en snelheidsgrenslaag. Een maat 

daarvoor is het getal van Prandtl Pr=vfa. vis de kinematische viscositeit en a de 

temperatuurvereffeningscoëfficiënt. De gelijkvormigheid zou ideaal zijn in het 

geval Pr=l. Voor stikstof geldt Pr ~ 0.7 waardoor de gelijkvormigheidsoplossing 

niet geheel correct maar toch een goede benadering is [MIR56]. 

c) De benadering van de grenslaag is te beschrijven met een model gebaseerd op de 

integraaloplossing van von Kármán. Voor een beschrijving van de theorie van von 

Kármán zij verwezen naar Schlichting [SLI79]. 

Er wordt overgegaan op een coördinatenstelsel dat vast zit aan de expansie 

(figuur 3.l.b). Het coördinatenstelsel x,y is stationair ten opzichte van de 

expansiegolf. Als startpunt worden de grenslaagvergelijkingen van Prandtl voor een 

stationaire, incompressibele stroming genomen: 

(3.1) 

(3.2) 
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~=0 (3.3) 

Als randvoorwaarden gelden: a) y=O, x>O : u= Uw (=co) 

b) y~, x>O : u = Ue (y~ betekent y> ó) 

yv 
--y V 

-
Ue Ue 

Fi!J?.tur 9.1. Coordinatenstelsel bij een expansiegolf a) Stelsel vast ten 

opzichte van de wand ( laboratoriumstelse~; b) Stelsel vast 

ten opzichte van de expansiegolf Notatie volgens Mirels 

[MIR56]. 

Continuiteitsvergelijking (3.1) geeft 

(3.4). 

Volgens von Kármán wordt nu de impulswet (3.2) geïntegreerd over de gehele 

grenslaag: 

(3.5). 

De eerste term in het rechterlid verdwijnt wegens randvoorwaarde b ). Invullen van 

(3.4) in (3.5), gebruik maken van partiële integratie en het buiten de integraal 

brengen van 8/ 8xlevert ten slotte op (appendix C): 

a Jm aul ox' O u(ue-u)·dy' = v·(oy) y=O (3.6). 
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Definieer de impulsverliesdikte 82: 

zodat na combinatie van (3.6) en (3.7) volgt 

Wanneer Tl= len Ue-u = 1-f(n) kan (3.7) worden geschreven als 7i Ue-Uw 

(3.7), 

(3.8). 

82= 8· u~ . J(ll(1-f(n))·dn+ 8· J(llf(n)·(1-f(n))·d'f/ (3.9). 
Ue Uw O O 

(3.9) kan worden vereenvoudigd door definitie van twee constanten: 

(3.10a) 

(3.10b) 

hetgeen leidt tot 

(3.11). 

De keuze voor de vorm van het grenslaagprofiel f( n) is in principe vrij. Gekozen wordt 

voor het profiel 

(3.12), 

waarbij geldt nt=Ji en a2=J [SLI79]. Uit definitie (3.12) voor f(n) kan het 

rechterlid van (3.8) worden bepaald als 

(3.13). 
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Uit de keuze van f( TJ) volgens (3.12) volgt dat (31=f' (0)=2. Door combinatie van (3.9), 

(3.11) en (3.13) kan de volgende differentiaalvergelijking worden afgeleid: 

(3.14). 

Door integratie van (3.14) volgt tenslotte de oplossing voor de laminaire 

grenslaagdikte: 

Ó= 

(3.15). 

§ 9.1.2. turbulente grenslagen 

Er wordt uitgegaan van het empirische snelheidsprofiel [SLI79) 

U-Uw= 8 74• (~)ljn 
u* , ll (3.16). 

v is de kinematische viscositeit van het gas en u* de schuifspanningssnelheid, 

gedefinieerd als 

To = p·U* (3.17), 

waarbij rode schuifspanning is aan de wand die volgt uit de dynamische viscositeit J.L 

en de helling van de gemiddelde snelheid u aan de wand: 

-
dul ro = J.L·ëly y=O (3.18). 

Voor het geval y=ó gaat (3.16) over in 

Ue-Uw = 8 74 . (U*• 6)1/n 
U* ' ll 

(3.19) 
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zodat combinatie van (3.16) en (3.19) leidt tot 

(3.20). 

Door omschrijven van (3.19) ontstaat een uitdrukking voor u*: 

_ (Ue-Uw)n jn + 1(1/) 1/n +1 
U*- 8.'7'4 • Ö , (3.21) 

wat tezamen met (3.17) analoog aan (3.13) leidt tot 

(3.22). 

De waarde van de constanten a 1 en a 2 uit (3.10) verandert nu ook [SLI79]: 

(3.23a) 

a2 = (l+n) · (2+n) 
n (3.23b) 

zodat nu net zoals (3.14) een vergelijking voor de grenslaagdikte kan worden 

opgesteld. Empirisch blijkt de waarde n=7 goed te voldoen [SLI79], [MIR56] hetgeen 

leidt tot a 1=7 /72 en a2=lj8. Gebruikmakend van de waarde n=7 kan analoog aan het 

geval van een laminaire grenslaag een uitdrukking worden afgeleid voor een 

turbulente grenslaag: 

(3.24). 

§3.2 grenslaagmetingen door middel van punt-interferometrie 

Tijdens een isentrope expansie, zoals beschreven in § 2.3 zullen thermische 

grenslagen gevormd worden tussen de wand en de adiabatische kern. Het effect van 
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deze thermische grenslagen op de dichtheid van het gas is schematisch weergegeven in 

figuur 3.2.a. De grenslaagdikte ~P wordt nu als volgt gedefinieerd: Benader het profiel 

uit figuur 3.2.a door het in figuur 3.2.b weergegeven profiel. Neem 8p zodanig dat 

oppervlakten onder beide krommen gelijk zijn. Er wordt aangenomen dat de druk over 

een doorsnede van de buis constant is. Tevens wordt verondersteld dat de wand 

tijdens de expansie de oorspronkelijke temperatuur T 0 behoudt. De dichtheid van het 

Pe Pe 

Pw Pw 

A 
B 

Figuur 3.2. Het ontstaan van thermische grenslagen in de meetsectie na 

een isentrope expansie. Het dichtheidsprofiel a) in 

werkelijkheid (schematisch). b} benaderd. 

gas aan de isotherme wand kan worden bepaald uit de gemeten druk en de isotherme 

temperatuur T o: 

Pw=Piso=~ Rg.To (3.25) 

De dichtheid Pe in de adiabatische kern voldoet aan de in § 2.3 genoemde isentrope 

gasrelaties (2.10). De dichtheid Pmz die met de machzehnder-interferometer wordt 

gemeten is een over de lengte l van de lichtweg in de meetbuis gemiddelde dichtheid p. 
Voor Pmz geldt derhalve: 
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9.0 

8.0 
P (Pa) 

7.0 

5.0 

Pmz ·l = Pe • l + Óp • (Pw-Pe) 

Hieruit volgt voor de grenslaagdikte 

ÉI!= Pmz- Pe 
l Pw- Pe 

(3.26). 

(3.27). 

Uit meting van de begintemperatuur T 0, de druk pen de gemiddelde dichtheid Pmz 

zijn Pe, Pw en Pmz bekend of te berekenen zodat óp/ l berekend kan worden uit (3.27). 

\, 

\ a 
\ 

1. 

\ 
'---~~--·----..... ....... 

\, 

\\ ______ "-

0.0 0.2 0.4 0.6 lrf 0.0 0.2 0.4 0.6 lrf 
tijd (ms) tijd (ms) 

Figuur3.3. a) druk en b) óp/l voor een experiment. In b} tevens 

foutenstrepen op enige tijdstippen. 

In figuur 3.3 staat een grenslaagmeting weergegeven met in figuur 3.3.a het bij dit 

experiment behorende drukverloop en in figuur 3.3.b de gemeten ó.p/l met op 

verschillende tijdstippen foutenstrepen. Tijdens de eerste expansie valt op dat ó.p/ l 
negatief is, iets wat principieel niet kan. Het negatief zijn van óp/ l kan niet worden 

verklaard door meetfouten maar is een systematische fout daar bij het enige malen 

herhalen van het experiment het verloop van óp/ l goed reproduceerde. Mogelijke 

systematische fouten zijn de ijkingen van de drukopnemers (appendix B) en van de 

Mach-Zehnder-Interferometer (appendix A). 
Spoedig na het starten van de groei van de grenslaag wordt een sterke stijging 

waargenomen van óp/ l. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door een omslag van een 

laminaire naar turbulente stroming. De metingen zijn te onduidelijk om iets te zeggen 
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over het adiabatisch blijven van de expansie als gevolg van de systematische afwijking 

en de brede ruis band. Er valt daardoor weinig met zekerheid te zeggen over het al dan 

niet omslaan van de grenslaag. Daarom zal een andere methode worden gebruikt om 

iets te zeggen over de grenslaagdikte. 

§ 3.3 grenslaagmetingen met behulp van veld-interferometrie 

§ 9.9.1. inleiding 

Omdat de directe metingen van de grenslaagdikte met behulp van de MZI niet 

bevredigend waren werd een andere methode gebruikt voor de bepaling van de 

grenslaagdikte. Bij deze methode wordt de grenslaagdikte als functie van de tijd 

gevisualiseerd. Voordeel is dat de grenslagen met bijbehorend profiel zichtbaar zijn. 

Een nadeel is dat de meting en het opbouwen van de meetopstelling erg 

arbeidsintensief is. 

§ 9.9.~. visualisatie van de grenslagen 

De gebruikte methode is evenals de in § 2.2.3 beschreven methode een 

interferometrische methode en is in grotendeels analoog hieraan. De belangrijkste 

verschillen tussen de twee methoden zijn: 

a) In plaats van een zeer smalle bundel wordt nu gebruik gemaakt van een bundel 

met een zo groot mogelijke doorsnede om een zo groot mogelijk beeldveld te 

verkrijgen. 

b) De faseverschuiving tussen de meet- en referentiebundel die ontstaat door een 

optisch weglengteverschil tussen beide bundels wordt geregistreerd als een 

verandering van het interferentiepatroon. 

De opstelling staat schematisch weergegeven in figuur 3.4 en kan worden verdeeld in 

vier onderdelen, een Veld-Mach-Zehnder-Interferometer (in het vervolg genoemd 

VMZI), twee optische stelsels (OSl en OS2) en een Hoge-Snelheids-Camera (HSC). 

Het eerste optische stelsel dient voor het maken van een evenwijdige bundel, het 

tweede voor het afbeelden van het beeld van de VMZI op de HSC. Beide worden 

beschreven in appendix D. 
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OSl VMZI HSC 

Figuur 9.4. Opstelling voor visualisatie van de grenslagen. 

DE VELD-MACH-ZEHNDER-INTERFEROMETER 

De werking van de VMZI staat geillustreerd in figuur 3.5. Een laserbundel van een 

A ~ ~~_i~~~~~;~~~~~-_:_ !2~~~FERENTIE 
I ' /--~--i 
I I 

I 

I 
I I I 
I I I 

:::_-~:~:j/~?~~T!~~~~~~--/ 

Figuur 9.5. Werking van Veld-Mach-Zehnder-interferometer. 
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Ar-ion-laser (Spectra Physics 166-00 & 265 exciter, À=514,5 nm, maximaal 

vermogen 2 watt) wordt via een optisch systeem (OS1) verbreedt tot een evenwijdige 

lichtbundel met een diameter van 10 cm. De lichtbundel wordt gesplitst in een 

referentiebundel en een meetbundeL Wanneer de bundels vervolgens weer 

samenkomen en een kleine hoek maken met elkaar ontstaat een interferentiepatroon. 

Wanneer de dichtheid in de meetsectie uniform is zullen er evenwijdige, rechte 

interferentielijnen ontstaan. Door de kleine hoek tussen meetbundel en 

referentiebundel is er in het vlak van interferentie een faseverschil cp0 = ax + b 

waarbij x een afstand is .L op de interferentielijnen. Verandert nu de optische 

weglengte doordat de dichtheid in de meetsectie verandert, dan zal er een extra 

faseverschil tussen beide bundels ontstaan van 27r· K· !!:1p·l/ À. Voor het totale 

faseverschil geldt dan cp = ax + b + 27r· K· !!:1p ·l/ À. Volgen we nu een interferentielijn, 

dat wil zeggen houden we cp constant, dan verandert de postitie van de 

interferentielijn volgens a(x-x0) = -27r· K· !!:1p·l/ K. De constante a volgt uit de afstand 

tussen 2 interferentielijnen, /!:1x 0, hetgeen overeenkomt met /!:1cp0=27r. Dit betekent 

a=27r/ /!:1xo. Door dit alles worden dichtheidsverschillen in de meetsectie weergegeven 

als een verschuiving of eem verplaatsing van een interferentielijn. V oor een 

uitgebreide beschrijving van de VMZI zij verwezen naar [KIN46] en [OER89]. 

Het interferentiepatroon van de VMZI dat uiteindelijk ontstaat wordt via optisch 

systeem OS2 afgebeeld op de HSC (appendix D). 

DE HOGE-SNELHEIDS-CAMERA 

Het beeld van de VMZI wordt afgebeeld op de HSC. Deze camera is in staat om zeer 

snelle opnamen te maken (tot maximaal 35000 beeldjes per seconde). Het binnenste 

van de camera staat schematisch weergegeven in figuur 3.6. Het beeld uit de VMZI 

wordt via objectieflens 1 afgebeeld op masker 2. Het licht passeert vervolgens via 

veldlens 3 en spiegel 6 lens 7 waarna het licht op de roterende octogonale spiegel 8 

valt. Direct na reflectie op een spiegelvlakje van 8 wordt een tweede beeld gevormd. 

Dit beeld van het masker is een bewegend beeld als gevolg van de rotatie van de 

spiegel. Een afbeelding op de film ontstaat wanneer het licht inschijnt in lens 9. Via 

lens 11 en de spiegels 12 ontstaat vervolgens een beeld op de voorste helft van de film. 

Wanneer de spiegel 22!" verder gedraaid is wordt het beeld ingeschenen in lens 9' 

waarna een analoog optisch pad doorlopen wordt via lens 11' en spiegels 12' die nu een 
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Figu.ur 9.6. Schematische weergave van optisch stelsel van Dynafax 

camera {D YN65]. 



afbeelding maken op het achterste deel van de film. Na weer een rotatie van 22t" 

herhaalt het proces zich omdat dan het volgende spiegelvlak het beeld inschijnt in lens 

9. Per omwenteling van de spiegel worden er zodoende 16 beeldjes op de film 

afgebeeld. Als gevolg van de rotatie van spiegelS is het beeld op de film een bewegend 

beeld. Het beeld is stationair ten opzichte van de film omdat de filmtrommel met 

dezelfde snelheid beweegt als het beeld. Het beeld op het masker kan worden 

gecontroleerd door een spiegeltje tussen objectief 1 en masker 2 te plaatsen waarna een 

afbeelding ontstaat op matglas 14. De afbeeldingen op het masker en het matglas zijn 

gelijk. 

De belichting van de film wordt op twee manieren geregeld: 

a) De totale belichtingstijd op de film wordt geregeld door de mechanische 

sluiter 4. De tijd dat deze open staat vermenigvuldigd met de beeldfrequentie 

mag niet groter zijn dan 224 (appendices Den E). 

b) De belichtingstijd per beeldje wordt geregeld door de combinatie van de 

roterende spiegelS en de ruitvormige diafragma's 5, 10 en 10'. Als gevolg van 

de rotatie van spiegel S maakt het gereflecteerde licht een zwiepende 

beweging. De grootte en vorm van de lichtbundel worden bepaald door het 

intree-diafragma 5. Alleen wanneer de lichtbundel de openingen van de 

uitree-diafragma's 10 respectievelijk 10' passeren kan er licht bij de film 

komen. Als de rotatiesnelheid van spiegel S toeneemt zal de bundel sneller de 

diafragma's 10 en 1i' passeren. Wanneer de grootte van de diafragma's 10 en 

10' toeneemt zal het langer duren voordat de bundel de gehele 

diafragmaopening is gepasseerd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om door 

een geschikte combinatie van spiegelfrequentie en diafragma-grootte de 

belichtingstijd per beeldje te regelen. 

§ 9.9.9. grenslaagmetingen met VMZI 

Voor een experiment staat in figuur 3.7.a aangegeven op welke momenten 

opnamen zijn gemaakt met de camera. Figuur 3.7.b geeft de punten aan welke zijn 

geanalyseerd. Van de punten in figuur 3.7.b die staan aangegeven met 0 zijn foto's 

afgebeeld in figuur 3.S. Op deze foto's is een kruisdraad te zien die gebruikt wordt bij 

het uitlijnen van de camera en zijn drie spijkertjes te zien met onderlinge aftstanden 

van 5,4 en 5,1 mm in werkelijkheid. Als wand is de bovenkant van de meetsectie 

genomen op de plaats waar in figuur 2.2 de 3-À-lichtextinctiemethode staat 
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Figv,ur 9. 7. Opnamen van de camera ten opzichte van een expansie. a) 

Totale opname van de camera; b) opnamen die zijn 
geanalyseerd. 

3) 

Figv,ur 9.8. Opnamen van de Camera op vier verschillende tijdstippen, 

aangegeven in figv,ur 9. 7.b met C. 
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Figuur 3. 9. Voorbeeld van 10%-criterium bij bepaling van de 

grens laagdikte. 

weergegeven. Te zien valt een duidelijk waarneembare groei van de grenslagen. Als 

een praktische maat voor de grenslaagdikte hanteren we nu een 10%-criterium. Bij dit 

criterium wordt uitgegaan van het dichtheidsverschil tussen het gas aan de wand en in 

de adiabatische kern. De dichtheid aan de wand volgt uit de gemeten druk en de 

isotherme wandtemperatuur volgens (3.25), de adiabatische dichtheid uit de gemeten 

druk en deisentrope gasrelaties (2.10). Tevens is bekend dat de afstand tussen twee 

interentielijnen overeenkomt met een dichtheidsverandering van (2,149 :1: 0,016) ·10-2 

kg/ma (Appendix D). Stel dat op een bepaald tijdstip het dichtheidsverschil over de 

grenslaag 5 lijnen bedraagt, dan wordt als grenslaagdikte genomen het punt waar de 

interferentielijnen 10%)(5 lijnen = 0,5 lijn verschoven zijn. Dit wordt geïllustreerd in 

figuur 3.9. Voor twee experimenten (uitsluitend stikstof) staan de resultaten 

weergeven in figuur 3.10 waarbij het 10%-criterium is gebruikt. De dikte van de 

grenslaag volgens dit criterium wordt in het vervolg 809 genoemd. Wanneer 809 wordt 

uitgerekend met behulp van de theorie voor zowel een laminaire stroming als een 

turbulente stroming volgt figuur 3.11. Hierbij is de theorie alleen toegepast op de 

punten na de eerste expansie. Bij de eerste twee punten is er sprake van een laminaire 

stroming, daarna is een omslag te zien van laminair naar turbulent. Dit blijkt ook 

figuur 3.12. Hierbij staan de theoretische temperatuurprofielen van twee punten, de 

punten aangegeven met IX in figuur 3.7.b, getekend voor het laminaire en turbulente 

geval waarbij gelijkvormigheid tussen de snelheids-en temperatuur grenslaag is 
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t 
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tijd (ms) 

Figuur 9.1 0. Grenslaagdikte volgens het 1 r1'lo -criterium voor de 
opnamen die in figuur 9.1.b staan aangegeven en voor een 

vergelijkbaar experiment. De druk is weergeven in 
willekeurige eenheden als referentie. 
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Figuur 9.11. Grenslaagdikte volgens 1 r1'lo -criterium voor punten uit 
figuur 9.1.b. na de eerste expansie samen met bijbehorende 
turbulente en laminaire theoretische grenslaagdikte volgens 
hetzelfde criterium. 
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'J( :turbulent 

A) B) 

Figuur 9.12. Grenslaagprofielen voor twee tijdstippen vergeleken met 

zowel laminaire als turbulente theoretische profielen. a) 

tijdstip vlak na eerste expansie; b) tijdstip aan einde van 

eerste plateau. 

•: laminair 

)(.: turbulent 

verondersteld. In figuur 3.12 zijn tevens de profielen getekend zoals deze gemeten zijn 

met de VMZI. Hieruit blijkt dat het profiel uit figuur 3.12.a laminair is en het profiel 

uit figuur 3.12.b turbulent. Opvallend in figuur 3.10 is het dalen van de grenslaagdikte 

in het eerste plateau, nog voordat de tweede expansie passeert. Een mogelijke 

verklaring is dat de niet-uniformiteit van het dichtheidsveld in de richting die door de 

lichtbundel wordt doorlopen een rol gaat spelen bij de interpretatie van de meting. 

Tevens is opvallend dat op het punt waar de laminair-turbulent omslag plaatsvindt 

het druksignaal in het plateau iets omhooggaat. De vraag is of de druk verandert ten 

gevolge van de omslag of dat een verstoring op de druk de omslag start. 

§ 3.4 resultaten grenslagen 

Wanneer de metingen van de grenslagen door middel van de MZI en de VMZI worden 

vergeleken valt op dat het kwalitatieve verloop redelijk overeenkomt, zij het dat de 

daling van de grenslaagdikte volgens de VMZI in het eerste plateau niet terug te 

vinden is in de meting van de MZI. Hier moet bij worden aangetekend dat de 

grenslaagdikten bij de 2 gevolgde meetmethoden verschillend zijn gedefinieerd zodat 

er hooguit sprake hoeft te zijn van een kwalitatieve overeenkomst. In de buis is na de 

eerste expansie al snel sprake van een omslag van laminair naar turbulent. De situatie 

na de tweede expansie kan niet als zodanig met de theorie uit § 3.1 worden 

beschreven. Er moet aan worden gedacht dat de VMZI-methode als nadeel heeft dat 
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niet alleen de grenslagen van de wanden evenwijdig aan de meetbundel het 

interferentiepatroon bepalen, maar dat ook de grenslagen aan de vensters meedoen 

wat in het geval van relatief dikke grenslagen kan leiden tot fouten in de interpretatie. 
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4SCHOKEXPE~ENTEN 

§ 4.1 inleiding 

Wanneer een nevel onderworpen wordt aan een schokgolf verandert de toestand van 

de gasvormige componenten instantaan. De toestand van het gas na de schok kan 

worden beschreven met behulp van de toestand van het gas voor de schok en de 

schoksterkte (uitgedrukt in het machgetal: Ma=u/co; de snelheid van het 

gas/geluidssnelheid). Dit leidt tot de schokrelaties [TH072] die kunnen worden 

afgeleid uit de Rankine-Hugoniot-kromme of schokadiabaat (2.11): 

E._= 1 + ~-(Ma2-1) 
Po 1+T (4.1) 

e_Q _ u _ 2 .1 - Ma2 
- u- 1 + 1+ 1 Ma2 p 0 

(4.2) 

~ ~ 

~ = E....~ = 1 + 2·(]=1) · ( 'YMa2+1)·(MaL1) 

To Pop (1+1) 2-Ma2 
(4.3) 

Ma= uo = uo 
Co J('Y·R·To) 

(4.4) 

Zoals volgt uit (4.3) zal de temperatuur van het gas na een schokgolfpassage (Ma>1) 

stijgen, evenals de druk ( 4.1 ). Uit het P-T-diagram (figuur 2.1) blijkt dat dit leidt tot 

een onderverzadigde toestand. De verzadigingsverhouding x, 

x= Pvf'!'} 
p;;[TJ (4.5) 

is na de schok kleiner dan één. De druppels hebben de instantane verandering niet 

kunnen volgen, waardoor relaxatieprocessen optreden die leiden tot verdamping van 

de druppels. Door middel van schokexperimenten in een reeds bestaande nevel is het 

mogelijk om, analoog aan druppelgroei bij expansieexperimenten, de 

druppelverdamping te bestuderen. 

Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan in nevels die bestaan uit druppels met daarin 

twee organische componenten. Bij het uitvoeren van schokexperimenten blijkt dat 

33 



voor iedere component afzonderlijk een karakteristieke verdampingstijd gevonden kan 

worden [TIM89]. 

De experimenten in dit verslag worden gebruikt om druppelgroeimodellen te 

verifieren in geval van verdamping van een water(damp)nevel. Als beginsituatie 

wordt de toestand genomen die ontstaan is na de tweede expansie van het 

expansie-experiment (hoofdstuk2, § 2.3). 

§ 4.2 druppelgroeimodellen 

Beschouwd wordt een nevel die bestaat uit cellen met in iedere cel één druppel. In 

figuur 4.l.a staat één cel met bijbehorende druppel weergegeven. De druppels worden 

bolvormig verondersteld met straal rd, massa md en snelheid Ud. Het oppervlak van de 

a. 

Figuur 4.1. 

H 

Schematisch weergave van druppel in een cel. a) definitie 

van karakteriserende variabelen; b) Definitie van de 
stromen. 

druppel heeft temperatuur Tr, de druppel zelf temperatuur Td. Wanneer er geen 

evenwicht is tussen de druppel en de omgeving, ontstaat er een uitwisseling van 

warmte, impuls en massa. Uit behoud van massa volgt een uitdrukking voor de 

verandering van de druppel: 

(4.6) 

waarbij M de massastroom is naar de druppel, zoals geïllustreerd in figuur 4.l.b. 

Een nevel wordt gekarakteriseerd door de begindruk p0, begintemperatuur T 0, 
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druppelmassafractie Pdo/ Po en dampdruk Pvo die voldoet aan de 

Rankine-Kirchhoff-vergelijking, waarbij Pvo = Pvs(To): 

Cpv-cl 

Pvs(T) = Pvref• [T;ef] Rv ·exp{~· [T!ef -}]} (4.7). 

Cpv is de soortelijke warmte van de damp bij constant volume, CI de soortelijke 

warmte van de vloeistof en 1 0 is de geëxtrapoleerde latente warmte bij het absolute 

nulpunt: 

(4.8) 

Ten gevolge van de niet-evenwichtssituatie na de schokgolf ontstaan de massastroom 

M ( 4.6) en de warmtestroom H. Deze worden door Gyarmathy [GY A82] gedefinieerd 

als 

~ 

H = 271T·À·NuH·(T-Tr) (4.9) 

( 4.10) 

waarbij À de warmtegeleidingscoëfficiënt van het gas is na de schok en Dm een 

gemodificeerde diffusiecoëfficiënt: 

(4.11). 

D is de diffusiecoëfficiënt van het gas. 

De warmtestroom van het gas naar de druppel wordt deels gebruikt voor 

verdamping, deels voor verwarming van de druppel, wat resulteert in 

H = -M·L +Hint ( 4.12). 

Hint is de warmtestroom in de druppel (figuur 4.l.b). Als gevolg van Hint stijgt de 

temperatuur van de druppel totdat er een evenwichtssituatie ontstaat tussen druppel 

en omgeving. Hint verdwijnt dan en dit treedt op wanneer de druppeltemperatuur de 
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zogenoemde natte-bol-temperatuur bereikt: 

( 4.13) 

Het gevolg is dat in de stationaire toestand geldt 

H=-M·L (4.14). 

Substitutie van ( 4.9) en ( 4.10) in ( 4.14) resulteert in een impliciete uitdrukking voor 

de natte-bol-temperatuur 

A 

NuH·A·('f-Tnb) = -NuM·Dm·L(Tnb)· [Pvm; Pvr] (4.15). 

Voor een gekromd oppervlak is de vergelijking van Rankine-Kirchhoff evenwel niet 

direct toepasbaar. Gecorrigeerd moet worden voor de oppervlaktespanning a van de 

vloeistof; 

waarbij het Kelvingetal gedefinieerd is door 

Het Knudsengetal 

( 4.18), 

Ke(T r ) = 2 • q 
'd - PI·Rv·T·rd 

l 
Kn=~ 

~rd 

(4.16) 

(4.17). 

met l de moleculaire vrije weglengte, is een maat voor de verstoring van het gas door 

de druppels. Volgens Gyarmathy [GYA82] geldt 

(4.19) 

2 
NuM = 1 + 3,23-Kn ( 4.20). 

Wanneer de natte-bol-toestand bereikt is wordt alle warmte gebruikt voor het 
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verdampingsproces. Door substitutie van ( 4.6) en ( 4.9) in ( 4.14) ontstaat een 

uitdrukking voor de druppelgroei: 

A A 

dr2 _ -À·NuH· (T - Tnb~ 
ëit - p 1 • L(T nb (4.21). 

Vanwege het impliciete karakter van de natte-bol-vergelijking ( 4.15) is oplossing van 

( 4.21) alleen numeriek mogelijk. Om dit te ondervangen zijn modellen ontwikkeld die 

een expliciete uitdrukking geven. Deze modellen nemen enige vereenvoudigingen aan 

die betrekking hebben op de temperatuur in of bij de druppel, de 

verzadigingsdampdruk bij de druppel en enige stofconstanten. Bekende modellen zijn 

de modellen van Barrett en Clement [BAR88], Mason [MAS53) en Gyarmathy 

[GYA63). Deze modellen staan beschreven in het proefschrift van Smolders [SM091). 

Door de Lange [LAN88) is voor vergelijking ( 4.21) een numeriek programma 

ontwikkeld. Dit programma neemt aan dat het Knudsen-effect (het feit dat het gas 

heinvloed wordt door de druppels, uitgedrukt in ( 4.18)) verwaarloosd kan worden. 

Daarnaast wordt aangenomen dat de snelheid- en temperatuursrelaxatietijden veel 

kleiner zijn dan de verdampingstijd. Bovendien verondersteld hij dat de druppels 

dezelfde straal hebben. 

§ 4.3. resultaten schokexperimenten 

Een serie schokexperimenten is uitgevoerd. Eén experiment wordt nader bekeken. In 

figuur 4.2 staat het drukverloop weergegeven zoals dat gemeten is ter plaatse van de 

3-X-lichtextinctie-optstelling (figuur 2.2). De expansie- en schokdelen zijn ieder met 

een andere bemonsteringsfrequentie geregistreerd. Zoals te zien in figuur 4.2leidt de 

p (Pa) 

0.0 20.0 4D.O 

tijd (ms) 
uP 

Figuur 4.2 Drukverloop tijdens het experiment voor expansie en schok. 
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p (Pa) 

8.0 

7.0 

6.0 

ra (m) 

hogere bemonsteringsfrequentie voor de schok tot een nauwelijks zichtbare schok. 

Daarom zullen in het vervolg de expansie en de schok afzonderlijk worden getoond. 

Voor de druk leidt dit tot figuur 4.3.a voor de expansie en tot figuur 4.3.b voor de 

schok. In figuur 4.4 staat de bij dit experiment gemeten modale druppelstraal 

weergegeven. Gedurende de expansie groeit de druppelstraal duidelijk. De 

p (Pa) 

0.0 20.0 41.0 6t.O 6t.5 62.0 tcP 
tijd (ms) tijd (ms) 

Figuur 4.9. a) druk tijdens expansie; b} Drukverloop tijdens schok 

druppelstraal is berekend uit de signalen van de 3.X-lichtextinctie-opstelling zoals 

beschreven in § 2.2.4.1 en uitgezet in figuur 2.5. Daar waar de signalen, om welke 

reden ook, niet binnen dit theoretische netwerk liggen, zijn de signalen niet 

interpreteerbaar. Hiervoor wordt geen druppelstraal gemeten wat in figuur 4.4.a leidt 

.~ 

0.0 20.0 41.0 

tijd (ms) 

6t.O 6t.5 62.0 

tijd (ms) 

Figuur 4-4 Modale druppelstraal a} tijdens expansie; b} tijdens schok. 
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t~P 

tot de onderbreking van de kromme tussen de tijdstippen 38 en 50 ms. In figuur 4.4. b 

staat de druppelstraal na de schok weergegeven. Een duidelijke vermindering van de 

modale druppelstraal is zicht baar. De 3A-lichtextincti~methode geeft naast de 

modale druppelstraal ook de relatieve spreidingsbreedte E. V oor expansie en schok 

staan deze weergegeven in figuur 4.5. V oor zeer kleine druppels is het zeer moeilijk om 

0.0 

Figuur4.5 

0.0 

211.0 41.o 
11
p 

tijd (ms) 

Relatieve spredingsbreedte 

b} schok. 

211.0 "jd ( ) 41.0 ti ms uP 

61.0 61.5 62.0 t~P 
tijd (ms) 

van druppelstraalverdeling: a) expansie; 

61.0 61.5 62.0 uP 
tijd (ms) 

Figuur 4.6. Verzadigingaverhouding x voor a) expansie en b} schok 

E te bepalen uit de metingen daar de lijnen van constante E (iso-E-lijn) voor kleine 

modale stralen bijna op elkaar liggen (figuur 2.5). Daarom wordt bij de bepaling van 

de druppelstraal voor rm<:O, 7 pm de E niet uit de figuur afgeleid maar bekend 

'' 
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verondersteld. Door "trial and error" wordt die E gekozen die de beste aansluiting 

geeft bij grotere druppelstralen. In figuur 4.4 is te zien dat deze uitgerekende 

druppelstraal mooi continu aansluit bij de gemeten druppelstraal. Uit figuur 4.5.b 

volgt dat na de schok sprake is van een brede verdelingsfunctie voor de druppelstraal. 

Uit de metingen met de 3,.\-lichtextinctie-opstelling kan de druppelconcentratie 

worden berekend (§ 2.2.4.1). Gecombineerd met de begindampdruk, druk, 

temperatuur en druppelgrootte kan zodoende de dampdruk worden berekend. Uit het 

temperatuurverloop volgt tevens de verzadigingsdampdruk volgens de 

Kichhoff-Rankine-vergelijking (4.7) zodat de verzadigingsverhouding x uit (4.1) kan 

worden bepaald. Dit leidt tot figuur 4.6. Na de expansie blijkt x groter dan één te 

worden en daarna weer te dalen als gevolg van condensatie. De condensatiewarmte die 

vrijkomt verwarmt het omringende gas. Dit leidt tot een drukverhoging hetgeen 

zichtbaar is in de vorm van de "drukpuls" in het druksignaal na de eerste expansie 

(met een reflectie daarvan na de tweede expansie). De eindwaarde van x na de tweede 

expansie benadert de waarde één waardoor evenwicht is bereikt (figuur 2.1). Na de 

schok is x, zoals voorspeld in §4.1, kleiner dan één. Dit leidt tot een verdamping en 

dus tot een kleiner wordende druppelstraal. De afkoeling van het gas leidt tot een 

toename van de dichtheid, een vertraging van de gasdeeltjes in het 

coördinatensysteem van de schok, en daarom tot de waargenomen toename van de 

druk. 

-t.o -o.5 o.o o.5 t.o t.5 

tschokstelsel ( ms) 

Figu:ur 4. 7. Kwadraat van de druppelstraal na de schok in het schokstelsel. Zowel 
gemeten als numeriek verkregen. 

In de figuren 4. 7, 4.8 en 4.9 staan de gemeten kwadraat van de druppelstraa.l, druk, 

en dampfractie na de schok weergegeven met daarbij de berekeningen volgens het 
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Figuur 4.8. Druk in schokstelsel zowelgemeten als numeriek berekend. 
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Figuur 4.9. Dampfractie in schokstelsel zowel numeriek als uit meting bepaald. 

programma van de Lange. Het coördinatenstelsel is nu genomen ten opzichte van de 

schok. Zoals te zien is stemmen theorie en experiment goed overeen. In figuur 4.10 is 

weergegeven een aanpassing van de gekwadrateerde gemeten druppelstraal aan de tijd 

met behulp van een eerste- en een tweedegraads polynoom. Zoals te zien is aan figuur 

4. 7 zou een tweede graads polynoom beter op zijn plaats zijn dan een eerste graads 

polynoom. De vorm van de aanpassing volgens een tweede graads polynoom voldeed 

niet bij ruim een kwart van de experimenten (waaronder het hier besproken 

experiment) zoals te zien is in figuur 4.10., zodat gekozen is voor een eerste graads 

polynoom. De helling voor t=O seconden bepaalt de karakeristieke verdampingstijd r, 

zijnde 
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~~ ~5 0~ 05 ·~ t5 
-t.O ~.5 0.0 0.5 t.O t.5 

tschokstelsel ( ms) 
tscholtstelsel ( ms) 

Figu:ur4.10 Eerste- {a) en tweede graads {b} aanpassmg voor kwadraat 
druppelstraal. 

2 
r- ... r~o ......... _ 

-helling (4.22). 

Deze gemeten r kan worden vergeleken met de rexact die volgt uit het numeriek 

oplossen van (4.21). Voor de schokexperimenten als geheel staat in figuur 4.11 

r/rexact uitgezet tegen x (na de schok) en tevens in figuur 4.12 x tegen de 

temperatuur T. Voor een groot bereik van x blijkt rexact maar weinig af te wijken van 
de gemeten r. 

l 
Q 0 

i 10° 
4i 

i 0 

metingen met 1 e-graads polynoom
aanpassing 

0 

Oo cfJO 0 
0 0 <"b 

0 Oo 

0 

chi' 

Figuur 4.11 r / rexact uitgezet tegen x voor verschillende schokexperimenten. 
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Figuur 4.12 Verzadigingaverhouding x uitgezet tegen temperatuurT. 
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5 CONCLUSIES 

Uit de metingen zoals gepresenteerd in de hoofdstukken drie en vier kunnen de 

volgende conclusies worden getrokken: 

grenslaagmetingen met behulp van punt-interferometrie geven geen uitsluitsel 

over de grenslaagdikte omdat de onzekerheid in de metingen te groot is en 

bovendien een systematische fout aanwezig is. Mogelijke bijdragen: extra 

fase-effecten door spanningen in de vensters of onnauwkeurige bepaling van de 

doorlopen weglengte. 

Grenslaagmetingen met VMZI tonen aan dat de grenslaag turbulent wordt. De 

diktes van de laminaire en turbulente grenslaag worden goed voorspeld door het 

grenslaagmodel van von Kármán, toegepast in het golf-coördinatensysteem. 

Theoretisch voorspelde en waargenomen grenslaagdikte gaan na enige tijd 

divergeren. Mogelijk hebben de grenslagen aan de vensters invloed op het 

interferogram. 

De toestand van de nevel kan experimenteel goed worden vastgelegd door middel 

van een 3>.-lichtextinctiemeting, drukmeting en interferometrische 

dichtheidsmeting. De verzadigingsverhouding x bereikt de maximale waarde van 

2,6 * 0,1 in de expansiegolf, nadert vervolgens tot één. De schokgolf veroorzaakt 

een sterke onderververzadiging, (x< 0,2). Uit de schokexperimenten worden 

karakteristieke relaxatietijden voor verdamping van druppels gevonden in een 

groot parameterbereik. De waarde van de verzadigingsverhouding variëert van 

5·10-3 tot 0,2. De gevonden relaxatietijden stemmen goed overeen met het exacte 

theoretische model van Gyarmathy. 
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APPENDIX A IJKEN MACH-ZEHNDER-INTERFEROMETER 

IJKING MACH-ZEHNDER-OPSTELLING 

Bij de temperatuurmetingen uit druk en dichtheid is het van belang om zo 

nauwkeurig mogelijk te meten. Een fout van 1% in de temperatuurbepaling betekent 

een onzekerheid van 3K bij kamertemperatuur. Omdat de temperatuursprongen over 

de schokgolf van de orde van 30K kunnen zijn betekent dat in deze gevallen een fout 

van 10% in de temperatuursprong. Daarom is het noodzakelijk om iets te kunnen 

zeggen van de nauwkeurigheid van de dichtheidsmeting en om de 

Gladstone-Dale-Constante K uit § 2.2.3 te bepalen. Dit gebeurt met behulp van 

formule (2.3): 

waarbij: 

/j. cp = [27r·l/).] • K• /j.p 

/j. cp: faseverandering 

l: doorlopen weglengte ((99,4 ± 0,1)·10-3) m. 

>.:golflengte laserlicht (632,8 nm) 

K: Gladstone-Dale-constante [m3/kg] 

/j.p: dichtheidsverandering van het gas [kgfm3]; 

(A .I) 

waarbij). en l bekend verondersteld worden en fj.cp en /j.p te meten zijn. De procedure 

is als volgt: 

I De opstelling wordt eerst vacuüm gepompt. Overigens wordt er alleen gemeten en 

gepompt aan de meetsectie; de hogedruksectie en de vacuümruimte zijn door middel 

van aluminiumplaten van de meetsectie gescheiden. 

II De meetsectie wordt gevuld met stikstofgas tot een druk van ongeveer 2 bar. 

Nadat de gewenste druk is bereikt wordt er enkele (5 à 10) minuten gewacht om het 

gas op temperatuur te laten komen. Aangenomen wordt dat de warmtegeleiding 

zodanig is dat na deze tijd het gas de buistemperatuur T w heeft aangenomen. Hierna 

wordt de drift van de m.z. bepaald (deze is het gevolg van mechanische en thermische 

spanningen in de MZI). Dit gebeurt door de signalen van de MZI (mz1 en mz2 van de 

1e respectievelijk 2e detector (figuur 2.3)) met een een x-t-schrijver te registreren. Er 

wordt nu minstens twee gehele driftperioden gewacht. Indien de drift echter zeer 
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gering is (1 à 1.5 uur per periode), wat bijvoorbeeld bij een goede uitlijnig na een halve 

dag kan gebeuren, zal er eerder worden gestopt dan twee volle perioden met als reden 

dat een dergelijk lange driftperiode te verwaarlozen is op de tijdschaal waarop het gas 

wordt weggepompt (10 à 15 minuten). 

Voor en na de driftbepaling worden merktekens aangebracht en wordt de tijd 

daartussen met een stopwatch opgenomen, om daarmee de schrijver te ijken. 

III Vlak voordat het leegpompen begint worden de temperatuur en druk van het gas 

opgenomen en wordt de papiersnelheid van de schrijver verhoogd. Ook wordt de 

tijdmeting gestart. Daarna wordt zo snel als mogelijk de testsectie leegepompt, 

zodanig dat de schrijver de dichtheidsveranderingen nog goed kan weergeven. 

We beschouwen de buis als leeg als een druk van 0,15 torr bereikt is. De fout die 

hierdoor gemaakt wordt is niet erg groot. Bij 0,15 torr wordt daarom een merkteken 

gezet, de tijdmeting stopgezet en de papiersnelheid verlaagd. 

IV Nu wordt bij (bijna) vacuüm weer de drift bepaald. Dit gebeurt op dezelfde 

manier als beschreven onder II. 

De gemiddelde drift wordt nu als volgt vastgesteld: 

De afstand tussen de toppen, respectievelijk de dalen tijdens perioden II en IV 

worden bepaald. Deze afstanden corresponderen met een bepaalde tijd, de drifttijd per 

driftperiode 27r. Deze drifttijd per periode verloopt gedurende het experiment en 

wordt steeds langer tengevolge van het verdwijnen van de mechanische spanningen in 

de Mach-Zehnder-interferometer. De drifttijden per periode voor en na het 

leegpompen worden vervolgens gemiddeld. Het is daarom van belang dat het aantal 

beschouwde perioden voor en na het leegpompen dus ongeveer gelijk is. De middeling 

resulteert in een gemiddelde drifttijd per periode. 

Vervolgens wordt het aantal perioden 27r tijdens het leegpompen geteld. Het is vrij 

moeilijk om perioden te tellen voor de laatste minuten omdat dan ll.p (en dus ook ll.cp) 

niet erg groot is en de drift een invloed krijgt. De fout in het tellen van de perioden 

bedraagt maximaal 0,3 perioden. Dit tellen gebeurt voor beide MZI--signalen (mz1 en 

mz2) en deze aantallen worden gemiddeld. 

Ook de tijd van leeglopen is gemeten in periode III (zie aldaar) en in combinatie met 

de gemiddelde drifttijd per periode wordt hiermee de driftcorretie bepaald. Als 

bijvoorbeeld de gemiddelde drifttijd per periode a seconden bedraagt, en het 

leegpompen duurt b seconden, dat wordt het aantal doorlopen perioden verminderd 
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mert b /a perioden 

Het resultaat is de totale faseverandering di,Otot ten gevolge van een 

dichtheidsverandering dp. Uit de begindruk en de begintemperatuur Pbegin 

respectievelijk Tbegin en de ideale gaswet 

(A.II) 

volgt !J.p. Rg is een bij het gas behorende constante, de specifieke gasconstante 

(gedefinieerd als Rg = R0/M, waarbij Ro de universele gasconstante is en M de 

molecuulmassa van het gas). Omdat wordt gesteld Peind = 0.15 torr ~ 0 torr geldt: 

(A.III) 

Met behulp van !J.r,o, !J.p, À en lkan K. worden bepaald met behulp van (A.I). 

Tijdens het vullen in periode 11 kan ook waterdamp worden ingelaten om te 

bekijken wat de effecten hiervan zijn. Waterdamp wordt ingelaten tot ongeveer 16 

torr, waarna tot één bar stikstof wordt bijgevoegd en het verkregen 

gas-damp-mengsel wordt gemengd. Er wordt tot één bar stikstof bijgevoegd omdat 

dit een goede overeenstemming heeft met de experimenten zoals zij worden 

uitgevoerd. Na toevoeging van damp aan stikstof geldt: 

en 

Ptot = Pgas + Phao 

bekfnd hietuit bJcend 

te berekenen 

P = kgaT g g' 

Ptot = Pgas + Phao 

(A.Iv) 

(A. V) 

(A. VI) 

(A. VII) 

uit Ptot volgt dan met behulp van 6.r,otot, 6.Ptot, T, l en À de 

Gladstone-D ale-constante. 
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Resultaat: 

METINGNUMMER K (m3/kg) 

I (2,391 * 0,012)*10-4 

II (2,395 * 0,012)*10-4 

III (2,397 * 0,012)*10-4 

IV (2,392 * 0,010)*10-4 

V (2,391 * 0,023)*10-4 

VI (2,398 * 0,024)*10-4 

VII (2,396 * 0,010)*10-4 

VIII (2,398 * 0,018)*10-4 

conclusies: 

SOORT EXPERIMENT 

stikstof 

stikstof 

stikstof 

stikstof 

stikstof+ H20-damp 

stikstof+ H20-damp 

stikstof+ H20-damp 

stikstof+ H20-damp 

- De waarde voor K reproduceert goed, binnen de meetonnauwkeurigheid, 

onafuankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van waterdamp. 

- De gemiddelde fout is 0.6%. 

- Als statistisch wordt gemiddeld: K = (2,3948 * 0,0030) ·10-4 m3/kg. Statistiek 

toepassen is op dit geringe aantal punten erg gevaarlijk. Opvallend is toch de 

geringe fout (0.13%) verkregen met behulp van de standaardafwijking 

Un-1 = f[ ~(~~li)2] (A. VIII). 

Deze fout zecht niets over systematische fouten, maar kan wel een maat zijn voor 

niet-systematische fouten. Systematische fouten moeten wel worden meegenomen 

zodat de statistische fout verder niet van belang is. 

~ Gezien de speiding van de punten en de bijbehorende fouten is de waarde 

K = (2,395 =*=0,005) ·10-3m3/kg verantwoord. 

THEORETISCHE WAARDE GLADSTONE-DALE-CONSTANSTE 

Het is niet mogelijk om de gevonden Gladstone-Dale-constante direct te 

vergelijken met waarden uit de literatuur omdat in de literatuur de 

Gladstone-Dale-constante nauwelijks staat getabelleerd. Via relatie (2.1) is het 

echter mogelijk om K te bepalen. Daartoe is het noodzakelijk om de dichtheid p en de 
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brekingsindex n te kennen. De dichtheid van het gas volgt uit de ideale gaswet (A.II) 

wanneer de drukpen de temperatuurT bekend zijn. 

Het probleem is nu om de brekingsindex n te bepalen. nis namelijk afhankelijk van 

de golflengte. Verwezen wordt in alle gevallen naar één standaardwerk: 

Landolt-Börnstein, 6. Auflage, Bandii, Teil 8. [LAN ] . Hierin staan gegevens uit de 

jaren 30, 40 en 50, nog voordat er lasers bestonden. De gegevens zijn bepaald met 

bandlampen, met afwijkende golflengten ten opzichte van de veelgebruikte 

HeN e-lasers. 

In verschillende verslagen (onder andere [BER84] en [BRA89]) wordt de waarde 

"'= 2,38·10-4 m3/kg genoemd. Waar deze waarde vandaan komt en wat de 

nauwkeurigheid van deze waarde is is niet bekend. Daarom wordt een aanpassing 

gemaakt met de punten uit de literatuur. Gegevens worden genomen uit 

Landolt-Börnstein [LAN ] en een rapport van G.M. Edelman en M.H. Bright [EDE ], 

omdat in dit laatstgenoemde rapport ook nog enige andere golflengten genoemd 

worden. De meest extreme punten, dat wil zeggen punten die ver van andere punten 

afliggen of punten die op het eerste gezicht "vreemd" liggen ten opzichte van andere 

punten, zijn niet meegenomen. Deze extreme punten kunnen nameijk de aanpassing 

grof heinvloeden (tabel!). 

In een recent boek van Oertel & Oertel [OER89] wordt de volgende aanpassing 

gegeven: 

(A.IX) 

waarbij geldt dat B:::::O voor 400 nm < À < 600 nm en dat voor stikstof geldt 

Go= 2,2645·10-4 m3/kg en A= 1.2964·10-7 m. De BeNe-laserlijn ligt buiten het 

bereik waar B:::::O. Bis echter niet gegeven. Daarom is zelf de aanpassing volgens (1.2) 

uitgevoerd met behulp van de kleinste kwadraten methode, waarbij (1/ À)2 en (1/ À)4 

als eerste respectievelijk tweede orde term worden genomen en we voorlopig kijken 

naar de brekingsindex: 

106. (n-l)(tt) =No+ A'tt + B'tt2 (A. X) 

Met tt=(j-)2. De aanpassing (figuur A.l en figuur A.2) levert dan (waarbij À in nm 

wordt ingevuld!): 
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No = 295,7341 

A'= -6,694587 ·105 (nm)2 

B' = 5,2438·1011 (nm)4 

Voor>.= 632,8 nm geldt (n-1)·106 = 297,29239 bij p = 760 mmHg enT= ooc (bij 

deze temperatuur en druk zijn de punten in tabel 1 bepaald). Samen met Rg = 

296,80117 Jjkg· K geeft dit p = 1,2498322 kg/m3, zodat tenslotte geldt: 

(n-1) 297 29239·10-6 m3 _4 m3 
Klit= p = l '2498322 Kg= 2,3787 ·10 Kg 

Kexp = (2,395 :i: 0,005) ·10-4 k~· 

Het relatieve verschil tussen deze twee waarden is: 

llK ~- -n·t f1f -·100% = •vt:xp 1 ·100% = 0 7lo. 
K Klit ' 

Enkele systematische fouten die in de bepaling van K kunnen voorkomen maar 

verder niet zijn onderzocht: 

druk 

temperatuur 

doorlopen weglengte 

zuiverheid gas 

De weglengte l kan een grote foutenbron zijn, maar dit effect zal in de werkelijke 

dichtheidsberekeningen worden gecompenseerd doordat de factor K·l in feite wordt 

gemeten. De fout in de weglengte wordt op deze manier weggeijkt wanneer de waarde 

K = 2,395·10-4 m3/kg wordt ingevuld. 

De nu volgende waarden voor de golflengte en brekingsindex zijn gebruikt in de 

aanpassing van (A.X): 
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TABEL 1: WAARDEN UIT DE LITERATUUR VOOR DE BREKINGSINDEX. 

À (nm) (n-1)·106 

546,2 299,77 

668,0 296,9 

614,4 297,7 uit [LAN ] 
585,4 298,5 

546,2 299,14 

546,1 299,14 

585,0 298,5 

587,6 298,42 

589,3 296-298 (gemiddeld: 297) uit [EDE ] 

636,2 296,7 

656,4 297,29 

668,0 296,9 
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APPENDIXB IJKEN DRUKOPNEMERS 

In de opstelling worden twee piëzo-electrische drukopnemers (type Kistier 603B) 

gebruikt die bestaan uit een opnemer en een bijbehorende ladingsversterker. De twee 

drukopnemers met de kleinste rimpel op het signaal worden geijkt. De rimpel is 

kleiner dan 2 m V bij beide drukopnemers zodat ten opzichte van één bar ( ~ 1 volt) de 

rimpel ten hoogste 0,2% bedraagt. Gezien de tijdschaal waarbinnen de experimenten 

plaatsvinden (ongeveer 100 ms) is het nodig de integratietijd van de 

ladingsversterkers in de stand "long" te zetten. De rimpel verandert ook niet na 

enkele uren, zodat opwarmeffecten van de versterker op de rimpel te verwaarlozen 

zijn 

Als de best bruikbare drukopnemers plus bijbehorende ladingsversterkers zijn 

genomen: 

- drukopnemer + ladingsversterker SN12817 + YY11111. 

- drukopnemer + ladingsversterker SN18817 + SN56456. 

Deze drukopnemers zijn vervolgens geijkt met behulp van de in figuur B.1 

schematisch weergegeven ijkopstelling. Het principe van deze ijkopstelling is om een 

bekende 

manometer 
' 

drukopnemer 
\ driewegklep I 

regelventiel p 

Hoge Druk Volume 

a) b) 

Figuur B. Pincipe ijkopstelling drukopnemer. a) principe opstelling. 

b) signaal dat wordt gemeten. 

tijd 

drukverandering aan te bieden aan de drukopnemer en het afgegeven signaal te meten. 

Dit wordt gedaan door met een electramagnetische driewegklep de drukopnemer in 

verbinding te stellen met de buitenluchtdruk en dan door bekrachtiging van de 

driewegklep een drukstap aan te bieden aan de drukopnemer. Hierbij wordt de 

drukopnemer in verbinding gebracht met een vaatje waarin een bepaalde overdruk ten 

opzichte van de buitenluchtdruk in stand wordt gehouden. Het van de drukopnemer 
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verkregen signaal wordt door middel van een transiëntrecorder opgenomen. Dit kan 

worden gedaan voor verschillende drukstappen zodat de lineariteit kan worden 

onderzocht en de relatie tussen druk en uitlezing van de recorder kan worden bepaald 

(1). De gevoeligheid van de transiëntrecorder wordt bepaald met behulp van een 

spanningscalibratiekastje (2). Combinatie van (1) en (2) geeft een relatie tussen druk 

en spanning van de opnemer. 

Aangenomen wordt dat het volume waaraan de drukopnemer meet te verwaarlozen 

is ten opzichte van het volume waarin de overdruk in stand wordt gehouden en dat 

daarom de druk in het "hoge-druk-volume" niet verandert. 

De beide drukopnemers zijn vervolgens op dezelfde plaats in de buis gemonteerd. 

Bij het uitvoeren van een expansie moeten de twee drukopnemers dan hetzelfde 

signaal opleveren. Dit bleek echter niet het geval te zijn. De twee drukopnemers 

hadden significante afwijkingen ten opzichte van elkaar, soms zelfs meer dan één 

procent. Om dit verschijnsel te verklaren zijn de volgende mogelijke oorzaken 

onderzocht: 

- De bevestiging in de buis: De opnemers zijn gemonteerd in adaptors welke 

vastgeklemd worden in de schokbuis (figuur B.2). Deze adaptors waren 

oorsprankvan metaal maar vanwege aardingsproblemen zijn deze tegenwoordig 

van Teflon. Gekeken is naar mogelijke invloed van vervorming van een adaptor 

door één drukopnemer steeds strakker aan te draaien. Er bleek geen verschil te 

zijn ten opzichte van de eerder situatie. 

ADAPTOR 

DRUKOPNEMER 
Fi!}'ltur B.2 Adaptor met drukopnemer. 
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a) 

- De symmetrie van de Buis: De opnemers zitten wanneer zij op één plaats in de 

buis zitten niet in het hart van de buis. Bij het onderling verwisselen vableken de 

onderlinge verschillen niet te veranderen zodat er geen sprake is van enige 

asymmetrie in de buis. 

- Temperatuureffect van de opnemers: Wanneer een opnemer in zijn geheel een 

bepaalde temperatuur heeft geeft deze de druk goed weer. Wanneer er echter een 

temperatuurgradiënt in de opnemer aanwezig is wordt een onjuiste waarde van de 

druk gemeten. De drukopnemers bevinden zich in de buiswand met de daarbij 

behorende wandtemperatuur. Bij een expansie zal het gas afkoelen waardoor het 

uiteinde van de opnemer in _contact staat met een lagere temperatuur. Het gevolg 

is een temperatuurgradiënt in de drukopnemer (figuur B.3.a). Om dit te 

verhinderen wordt er standaard op iedere adaptor een siliconencoating 

aangebracht om dwartevoverdracht tussen het gas en de opnemer te 

minimaliseren (figuur B.3.b). 

l 
ADAPTOR 

____.. 
Temperatuur b) COATING 

Figuur B.i.) Temperatuurgradrent bij een drukopnemer in de wand. 

b) Coating aangebracht op adaptor en drukopnemer. 

De invloed van de coating is onderzocht door een opnemer met een dunne coating 

(0,7 mm) te vergelijken met een Druck-drukopnemer. Druck-opnemers zijn veel 

trager en daardoor voor schokexperimenten niet geschikt, maar hebben geen last 

van het hierboven genoemde temperatuureffect. Wanneer een Kistler- en 

Druck-opnemer hetzelfde expansiesignaal opnemen en de signalen door elkaar 

worden gedeeld kan hieruit een eventueel temperatuureffect van de 

Kistler-opnemers worden bepaald. In het ideale geval zal de verhouding van de 

twee signalen één zijn. Wanneer er daarentegen sprake is van een 

temperatuureffect van de Kistler-opnemer zal er een soort vertraging zijn tussen 
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de signalen van beide opnemers. Het bleek dat de verhouding tussen de twee 

soorten opnemers één was met daarop een soort rimpel. Deze rimpel kon niet 

direct worden geïnterpreteerd als een significant temperatuureffect en bleek een 

periode te hebben van ongeveer 20 ms. Dit is waarschijnlijk50Hz ruis. 

- Loslaten coating: Een probleem dat ook optrad was dat de coating niet goed vast 

hechtte op de Teflon adaptor. Daarom wordt de coating tegenwoordig verzonken 

aangebracht (figuur B.4) wat leidt tot een betere hechting van de coating daar 

deze nu alleen op de metalen opnemer vastzit. 

Omdat bovenstaande aspecten geen bevredigende resultaten opleverden moest er 

worden getwijfeld aan de ijkmethode zelf. Het bleek dat bij ijkingen op opeenvolgende 

dagen van dezelfde drukopnemer zonder deze uit de ijkopstelling te verwijderen geen 

grote 

ADAPTOR 

\ 
COATING 

Figuur B . ..(Vieuwe bevestiging van de dru}çopnemer in de adaptor met 
verzonken coating. 

verschillen in ijkfactoren liet zien. Wanneer echter de opnemers werden verwijderd en 

enige dagen later weer in de opstelling werden gezet bleek dat bij ijking de ijkfactoren 

weer anders waren geworden (soms bijna één procent). Dit gaf voldoende redenen om 

de ijkopstelling te wantrouwen. Mogelijke oorzaken van fouten kunnen zijn dat de 

verhouding van de twee volumina (hoge-druk-volume en meetvolume) niet goed 

gekozen zijn. Verder waren er aanwijzingen dat er lekken in het systeem zaten 

waardoor er tengevolge van snelheden drukverlagingen aanwezig waren die werden 

meegemeten. 

Daarom is besloten tot een gewijzigde ijkprocedure. De testbuis wordt met 
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aluminium platen geïsoleerd van de hogedruk-sectie en de vacuümruimte en wordt 

vacuüm gepompt. De drukopnemer wordt met een driewegkraan aan de buis 

bevestigd. Deze driewegkraan staat in onbekrachtigde toestand in verbinding met de 

buitenluchtdruk. De manometer (Wallace & Tiernan, model FA 145, serienummer 

5268 G) wordt nu met de buitenluchtdruk verbonden. De druk wordt afgelezen en 

vervolgens wordt de driewegkraan bekrachtigd. Dit signaal wordt opgenomen met de 

transiëntrecorder zoals hierboven beschreven. Het opgenomen signaal is nu een 

niet-stapvormig expansiesignaal. Het begindrukpunt is goed te vinden maar het 

einddrukpunt is wat moeilijker te bepalen. Hiervoor is in de laatste 20% van de 

punten een plateau gezocht. De verder procedure is gelijk aan de oude methode, 

waarbij echter alleen drukverschillen tussen buitluchtdruk en vacuüm mogelijk zijn. 

De ijking is voor iedere opnemer enkele keren gedaan waarbij bleek dat de 

reproduceerbaarheid binnen 0.5% lag. Tenslotte is er één definitieve ijkserie 

uitgevoerd. 

Deze ijkmethode heeft de volgende voordelen: 

De manometer die gebruikt wordt is dezelfde als welke in de experimenten 

wordt gebruikt. Eventuele systematische fouten in de begindruk worden zo 

gecompenseerd. 

De verhouding van de volumina is nu veel realistischer. De expansie tijdens het 

ijken is snel genoeg op de tijdschaal van het experiment, terwijl de vacuüm 

gepompte buis ook werkelijk vacuüm blijft (de fout die hiermee gemaakt wordt 

is bijzonder klein, hooguit 0,25 torrop meer dan 700 torr, kleiner dan 0,04%). 

De opstelling kan tevoren op lekken worden gecontroleerd. Bij een juiste 

afdichting is deze fout te verwaarlozen. 

De nadelen die aan deze methode verbonden zijn: 

De drukverandering is niet een mooie stap. De verandering moet worden 

gezocht in een plateau hetgeen enige subjectiviteit introduceert. 

Een klein nadeel is dat de lineariteit van de opnemers wel te testen is maar dat 

arbeidsintensiever is dan in de oude opstelling daar de gehele buis op een 

bepaalde druk moet worden gebracht en daarvoor geen speciale voorziening is 

aangebracht (in de oude opstelling was hiervoor een reduceerventiel aanwezig). 

Toch wegen de voordelen op tegen de nadelen daar deze opstelling een meer 

betrouwbare indruk maakt wat betreft de reproduceerbaarheid en wat betreft het 

volume van het vacuüm ten opzichte van het meetvaatje. 
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SCHOKGOLVEN 

Bij het uitvoeren van schokexperimenten bleek dat er een overshoot optrad vlak na 

de schok. Er is nagegaan waar dit aan gelegen heeft. Een mogelijke verklaring zou een 

oscillatie of iets dergelijks van de coating kunnen zijn. Om dit te onderzoeken is een 

niet gebruikte opnemer genomen zonder coating samen met een opnemer met coating 

in buis bevestigd. Bij het uitvoeren van een schokexperiment bleek dat de 

"ongecoate"-opnemer welliswaar bij de expansie het eerder genoemde 

temperatuureffect liet zien, maar de schok veel beter weergaf. De coating is vervolgens 

van de opnemer gehaald waarna weer een schokexperiment is uitgevoerd. Waar eerst 

de overshoot te zien was, was deze nu verdwenen. 

Daarom is belsoten de coating-dikte van beide opnemers te verminderen. De 

coating is 0,2 tot 0,3 mm dik gemaakt. Dit is een compromis tussen de 

temperatuureffecten bij de expansie en de overshoot bij de compressie. Het blijkt dat 

deze coatingdikte in de praktijk goed voldoet. De opnemers zijn hierna opnieuw geijkt. 

De ijkfactoren van de opnemers zijn bepaald op: 

SN18817 : 1,080693 ·105 Pa/volt. 

SN12817: 1,107966 ·105 Pa/volt. 
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APPENDIX C AFLEIDING 

KARMAN 

Er wordt uitgegaan van (3.5): 

GRENSLAAGTHEORIE VON 

(3.5). 

Randvoorwaarde b) in§ 3.1 (y-+ro, x>O: u=ue) betekent dat ~=0 op de overgang van 

de grenslaag en de hoofstroming. Invullen van (3.4) in (3.5) geeft 

(C.l). 

Het rechterdeel van het linkerlid kan met behulp van partiele integratie worden 

herschreven tot 

Door invullen van (C.2) in (C.l) volgt 

(C.3) 

en daar Ue constant is zodat~= 0 kan (C.3) worden herschreven als 

(C.4). 
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Omdat x geen functie is van y kan de afgeleide naar x buiten de integraal worden 

gehaald wat tenslotte (3.6) oplevert: 

(3.6). 
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APPENDIX D ALGEMENE INFORMATIE OVER DE CAMERA EN 

DE VELD-MACHZEHNDEROPSTELLING. 

De volgende laser is gebruikt als lichtbron voor de VMZI: 

Spectra-Physics 166-00 & 265 exciter 

golflengte 

maximale vermogen 

in de praktijk gebruikt vermogen 

:514,5 nm 

:2 Watt 

: 0,12 watt. 

Optisch stelsel OS1 uit figuur D.1 wordt gebruikt om de laserbundel te verbreden 

tot een evenwijdige bundel met een diameter van 10 cm. De polarisator in deze 

opstelling dient om de lichtintensiteit te verminderen. De laser heeft namelijk een 

minimaal vermogen, 0,07 tot 0,10 watt, dat tussen verschillende experimenten kan 

variëren, 

spiegel \... 
"Wo,~ 

f1=125 mm 

f2=l6mm 

) 

12,5 cm 

ft, f2: microscooplenzen (samengesteld) 

polarisator fa=50 cm 

51,6cm 

(\ 

I 
i 

Figuur D.J Schematische voorstelling van het optische stelsel om de 

laserbundel te verbreden. 

waarschijnlijk als gevolg van' de koeling van de laser op dat bepaalde moment. Om 

reproduceerbare bundelvermogens te verkrijgen wordt daarom de laser ingesteld op 

een iets hoger vermogen, 0,12 watt, en maakt de polarisator een hoek van 20o met de 

polarisatierichting van het laserlicht. 

Het beeld van de VMZI wordt via optisch stelsel OS2 afgebeeld op het masker van 

de camera (hoofdstuk 3). Dit wordt toegelicht in figuur D.2. Met behulp van de 

lenzenfarm ule 
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1 1 1 
v+o=r (D.1) 

de vergrotingsfactor 

b (D.2) m=--
V 

fl f2 
v1 

B2 
~ 

1 
FILMVLAK 

MEETSECTIE 
ft {2 

~ ... -
lt 

FiguurD.2 Schematische voorstelling van de afbeelding van het 

interferentiepatroon op de camera. 

en (D.3) 

kan een totale vergrotingsfactor mtot worden afgeleid: 

(D.4). 

Door invoering van (D.5) 

kan tenslotte het volgende stelsel worden afgeleid: 

(D.6) 

(D.7) 

Combinatie van (D.5) en (D.6) leidt tot 

(D.8). 
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Een bepaalde verkleining mtot wordt opgelegd vanwege de dimensionering van de 

VMZI en de Hoge-Snelheids-Camera. Wanneer de keuze v1=f1 wordt gemaakt 

ontstaat een verregaande versimpeling: 
2 

( = -Vtft =-ft (D.9) 

waardoor afstand 11 uit bovenstaand stelsel geëlimineerd is. Voor bovenstaande keuze 

voor v1 volgt uit (D.S) 

(D.10) 

en uit (D.7) 

(D.ll) 

zodat f2 bepaald wordt door de opgelegde verkleiningsfactor. 

Eerder is opgemerkt dat door de keuze v1=f1 de afstand l1 uit bovenstaand stelsel is 

geëlimineerd. Dit zou impliceren dat deze afstand niet ter zake doet. Dat is echter niet 

geheel juist daar het licht uit de VMZI in (goede benadering) evenwijdig is. Indien nu 

11=f1+f2 zal het licht bij de afbeelding op het masker van de camera ook evenwijdig 

zijn. Als echter 11# 1+f2 zal het licht ter plaatse van het masker niet meer evenwijdig 

zijn. Gezien de zeer kleine openingshoek van de camera is evenwijdig licht gewenst. 

Bij het gebruikte diafragma (appendix E) is er volgens de handleiding sprake van een 

effectieve apertuur van f/16,3 [DYN65]. Bij het gebruik van evenwijdig licht is dit 

ongunstig. In het geval diffuus licht wordt gebruikt betekent een zo kleine apertuur 

hooguit een eventuele vermindering van intensiteit maar bij evenwijdig licht bestaat 

bij zo'n kleine apertuur de kans dat informatie verloren gaat. Iedere lichtstraal draagt 

immers in dit laatste geval niet alleen bij tot de intensiteit maar ook tot de informatie. 

Een extra complicatie is dat de uittreehoek van de VMZI na de lens 7,2/50 = 0,14 

is. Dit is groter dan de toegestane openingshoek van de camera (1/16,3 = 0.06) zodat 

de foto's al voor een deel worden afgesnede aan de zijkanten. Daarom zijn de foto's in 

hoofdstuk 3 niet geheel elliptisch, zoals ze wel uit de VMZI komen. Wanneer l1#t+f2, 

en het licht niet meer evenwijding is, zal het licht ergens in de camera divergeren 

zodat dan een nog kleiner deel van het beeld op de film wordt afgebeeld. Daarom 

wordt gekozen voor een onderlinge afstand l1=f1+f2 tussen de lenzen. 

Het midden van de buis bevindt zich op 50 cm van de uitgang van de VMZI. 

Vanwege de keuze v1=f1 kan daarom als uittreelens van de VMZI gebruik worden 

gemaakt van de standaard daarop aanwezige lens met een brandpuntsafstand van 50 
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cm. Standaard bij de camera is een objectief 75mm f/2,8 aanwezig die dient als tweede 

lens. De totale vergroting is volgens (D.l2) gelijk aan mtot = 7,5/50 = 0,15. Dit is net 

voldoende daar het beeldvlak van de camera 10,4x7,4 mm groot is en het beeldveld 

van de VMZI een grootte heeft van 7,2x4,85 cm. De afstand tussen f1 en f2 is 57,5 cm. 

Belangrijk is het precies vastleggen van het begin van de opname. Daartoe wordt 

een klein deel van het laserlicht met behulp van een dun microscoopglaasje in een 

fotodetector geschenen (figuur D.3.a). Voor dit microscoopglaasje bevind zich een 

sluiter, welke voor de opname gesloten is. Tijdens het experiment worden het 

fotodetectorsignaal en de druk bij de VMZI gemeten. Hierdoor ligt de plaats van het 

eerste beeldje vast ten opzichte van het druksignaal. ·Wanneer in de meetbundel van 

de VMZI een gloeilamp wordt gezet en in plaats van film een fotodetector in de 

camera wordt geplaats wordt bij het uitvoeren van het experiment figuur D.3.b 

verkregen. Het eerste beeldje blijkt eenduidig te zijn vastgelegd. Om dit te bereiken is 

u?-

VMZI 
signaal (A. U) 

FOTODETECTOR 

-il.2 o.o 0.2 0.4 0.6 u?-
lijd(ma) 

Figuur D. 9 a) Deel van de opsteUing die plaats van het eerste beeldje 
vastlegt. b) Testopname met gloeilamp en fotodetector. 

het nodig de opstelling in te richten zoals schematisch weergegeven in figuur D.4. Hier 

in staat een schema opgenomen om de opname te starten. Het blijkt dat de sluiter van 

de camera enige milliseconden vertraging heeft voordat deze geheel geopend is zodat 

enige vertraging in het doorbranden van het membraan noodzakelijk is daar anders de 

expansiegolf al grotendeels voorbij is voordat de opname van de camera start. De 

sluiter voor de laser wordt pas geopend nadat drukopnemer P d (figuur 2.2) een signaal 

heeft afgegeven. V oordeel hiervan is dat wanneer het membraan onverhoopt niet 

doorbrand de film in de camera niet onnodig wordt belicht en daardoor snel weer 

bruikbaar is. De vertragingen zijn als volgt ingesteld: 

Camera :0 ms 
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mebraan 

Sluiter laser 

: 53,130 

: 11,237 

ms 

ms (Na signaal P d) 

/1 
ST~RT CAMERA / MEMBL-RA-A-N~ 

.,;'------------ -------fl P'· :VERTRAGING 

Figuur D.4 Opstelling met daarin aangegeven vertragingen nodig om 

gehele expansie op te nemen. 

De ijking van de VMZI vindt plaats door een fotodetector vlak achter de uittreelens 

van de VMZI te plaatsen en het signaal daarvan op een x-t-schrijver weer te geven. 

Door eerst de buis zeer langzaam te vullen tot een druk van 1 bar en vervolgens leeg te 

pompen kunnen w twee ijkseries worden uitgevoerd. De ijkfactor is nu het aantal 

maxima (of minima) te delen door de totale dichtheidsverandering. Dit komt eigenlijk 

neer op het bepalen van de Gladstone-Dale-constante in Appendix A. Het resultaat is 

dat de afstand tussen twee mimima overeenkomt met (2,149 :1: 0,016) ·10·2 kg/m3. Uit 

de foto's kan ook direct deze constante worden gehaald. Tussen twee lijnen bestaat 

een faseverschil van 27r. De faseverschuiving wordt verder gegeven door 

(D.l2) 

zoals in appendix A. Omdat tussen twee lijnen tl.!.p=27r en À bekend is, zodat met de 

aanpassing voor de brekingsindex in Appendix A K. kan worden bepaald, en lbekend is 

(10 cm) kan tl.p tussen twee lijnen worden uitgerekend. Het blijkt dat het het 

dichtheidsverschil tussen twee lijnen overeenkomt met 2,1386·10-2 kgfm3, hetgeen 

binnen de onzekerheid van de gemeten tl.p/lijn ligt. 

XXI 



APPENDIX E GEGEVENS DYNAF AX CAMERA 

CAMERA 

De hoge-snelheidscamera is een Beekman & Whitley Dynafax model350. Voor 

uitvoerige gegevens zij verwezen naar de gebruikershandleiding [DYN65]. Enige relevante 

gegevens tijdens het experiment: 

- frequentie spiegel 

- sluitertijd camera 

- Diamond Stop 

- maximaal aantal beeldjes 

- grootte van de beeldjes 

Volgens [DYN65]: 

- aantal beelden per seconde 

- belichtingstijd per beeldje 

- tijd tussen twee beeldjes 

- effectieve apertuur 

FILM 

: 108-110 Hz. 

: 1/8 s. 

: 3/16". 

:224. 

: 0,29 11 x0,41 11
• 

: 16xfrequentie van de spiegel [1/s]. 

: :1: 30 J.LS (figuur E.l). 

: !/aantal beeldjes per seconde [ms] 

: f/16,3 

De in de camera gebruikte film is een röntgenfilm welke ook gevoelig is voor het groene 

licht van de laser. De film is van het standaard kleinbeeldformaat. De eisen die aan de film 

worden gesteld door de camera staan beschreven in de bij de camera behorende 

handleiding [DYN65]. 

Gegevens met betrekking tot de film: 

- Type film : Agfa-Gevaert Scopix Rpl / N CNP2 EI 

- Emulsienummer : 3670001602 

- Houdbaarheidsdatum :mei 1987 (desondanks nog steeds goed) 

Gegevens met betrekking tot het ontwikkelen van de film: 

- Ontwikkelaar : 1 deel Agfa-Gevaert G150 + 5 delen H20 

- Ontwikkeltijd : 8 minuten 

-Fixeer 

- Fixeertijd 

- Spoelen met water 

: 1 deel Agfa-Gevaert G334 + 4 delen H20 

:4 minuten 

: 15 tot 20 minuten 
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Figuur E.1. Belichtingstijd per beeldje als functie van de 
beeldfrequentie met 9/16'' diamond stops in de 
camera gemonteerd. a) totaal bereik beeldfrequentie; 
b) beeldfrequentiebereik rond de experimentele 

waarde ((DYN65]). 
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APPENDIXF CONDITIES VOOR EXPANSIE EN SCHOK VAN 

EXPERIMENT 437. 

Voor het experiment dat uitgewerkt is in § 4.3 wordt de toestand van het 

gas/dampmengsel en de nevel vastgelegd door de volgende condities: 

BEGIN-CONDITIES VAN EXPERIMENT 437 

PO = 1,0062 bar 

TO =293,01 K 

RhoO = 1,1489 Kg/m3 

PvO = 1969,9 Pa (= 14,775 Torr) 

PvsO =2318,4 Pa ( = 17,390 Torr) 

RhO =84,96% 

fvO =0,01268 

fgO = 0,98732 

Ro = 298,89 J,Kg-l.K-1. 

CpO = 1050,79 J.Kg-l.K-1. 

CvO = 751,90 J.Kg-l.K-1. 

'Yo = 1,3975 

SCHOK CONDITIESVAN EXPERIMENT 437 

toestand voor de schok: 

Pl = 0,5946 bar 

Tl =270,92 K 

pl =0,7422 kg/m3 

Pvl =538,3 Pa 

fgl = 0,98732 

fvl = 0,00580 

fdl = 0,00688 
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toestand na de schok: 

'}'1 = 1,39821 

P2 = 1,4604 bar 

T2 =357,24K 

Ma = 1,4995 
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SYMBOLENLUST 

ROMEINSE SYMBOLEN 

a temperatuurvereffeningscoëfficiënt [m2/s] 

co geluidssnelheid [m/s] 

Cl soortelijke warmte van water [m2/K·s2] 

Cp soortelijke warmte bij constante druk voor gas [m2/K· s2] 

Cpv soortelijke warmte bij constante druk voor damp [m2/K-s2] 

Cv soortelijke warmte bij constant volume [m2/K-s2] 

f( 7J): f( 7J):(u-uw)/(ue-Uw) snelheidsprofiel in grenslaag [-] 

io entropie voor schok [m2fs2] 

i entropie na schok [m2fs2] 

I bundelvermogen van laser [kg-m2fs3] 

Io ingestraald bundelvermogen van laser [kg· m2fs3] 

L latente warmte [m2fs2] 

Lo geëxtrapoleerde latente warmte voor T=O K [m2fs2] 

l doorlopen lengte door meetsectie [m] 

M molecuulgewicht [kg/mol] 

M massastroom [kg/s] 

md massa van een druppel [kg] 

n brekingsindex [-] 

n 1/n=graad van turbulente grenslaagprofiel (§ 3.1) [-] 

nd druppelconcentratie [m-3] 

0 ordegrootte [-] 

p druk [kg/m· s2] 

p druk na schok [kg/m· s2] 

Po druk voor expansie of schok [kg/m·s2] 

Pee verzadigingsdampdruk volgens Clausius-Clapeyron [kg/m·s2] 

Pvs verzadigingsdampdruk volgens Clausius-Clapeyron [kg/m· s2l 

Pv dampdruk [kg/m· s2] 

Q relatieve werkzame doorsnede [-] 

Qi,Qj relatieve werkzame doorsnede bij golflengte À i, Àj [-] 

r straal [m] 

rd druppelstraal [m] 



rmd modale druppelstraal [m] 

Ro universele gasconstante [kg·m2/s2·mol· K] 

Rg specifieke gasconstante (Rg=Ro/M) [m2/s2. K] 

t tijd [s] 

1 transmissie (1/Io) [-] 

T temperatuur [K] 

To temperatuur voor expansie of schok [K] 

Tnb natte-bol-temperatuur [K] 

* u schuifspanningssnelheid [m/s] 

u,v snelheidscomponenten vast aan expansiegolf [m/s] 

u,v snelheidscomponenten vast ten opzichte van de wand [m/s] 

u gemiddelde snelheid aan de wand(§ 3.2) [m/s] 

Ue snelheid buiten de grenslaag [m/s] 

Uw snelheid aan de wand [m/s] 

x,y coördinatenstelsel vast aan de expansiegolf [m] 

x,y coördinatenstelsel vast ten opzichte van de wand [m] 

GRIEKSE SYMBOLEN 

at, a2 constanten gedefinieerd in (3.10) [-] 

p extinctiecoëfficiënt [m-1] 

P1 P1 = f'(O) (hoofdstuk 3) [-] 

Pi extinctiecoëfficiënt bij golflengte À i [m-1] 

Pij dispersie-coëfficiënt bij À i en Àj (i,j = 1, 2, 3) [-] 

'Y constante van Poisson ( 'Y = cp/Cv) [-] 

6 grenslaagdikte algemeen [m] 

62 impulsverliesdikte [m] 

Dp,Dog grenslaagdikte volgens definitie hoofdstuk 3 [m] 

f relatieve spreidingsbreedte [-] 

TJ TJ = y /6 (hoofdstuk 3) [-] 

K. Gladstone-Dale-constante (m3/kg] 

À golflengte [m] 

À i golflengte i [m] 



J.L dynamische viscositeit [kg/m·s] 

V kinematische viscositeit ( v = p,f p) (m2/s] 

p dichtheid [kgfm3] 

p dichtheid na schok [kgfm3] 

- gemiddelde dichtheid over lengte l (kg/m3] p 

Po dichtheid voor expansie of schok [kgfm3] 

Pd druppeldichtheid [kgfm3] 

Pe dichtheid buiten grenslaag [kgfm3] 

Piso dichtheid gebaseerd op isotherme wandtemperatuur [kg/m3] 

PI dichtheid van water [kgfm3] 

Pmz dichtheid gemeten door mach-zehnder-interferometer [kgfm3] 

Pw dichtheid aan de wand [kgfm3] 

T karakteristieke verdampingstijd [s) 

ro schuifspanning [kg/m·s2) 

cp fase [-) 

x verzadigingsverhouding [-) 


